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КОНЦЕПЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Основною темою конференції є соціологічний аналіз динаміки соціальних змін 

впродовж 25 років української незалежності у глобальному та регіональному контекстах.  

Видатний британський історик та соціолог Ерік Гобсбаум вбачав у зникненні режимів 

державного соціалізму в Східній та Центральній Європі у 1989 / 1991 роках всесвітньо-

історичну подію, яка символізувала завершення короткого та схильного до екстремумів 20-го 

сторіччя.  

Відтак, 25 років української незалежності створюють підставу, ба більше – вимогу – 

проаналізувати соціальні зміни в Україні та світі, як впродовж цього періоду, так і в рамках 

триваліших історичних періодів.  Впродовж чверті століття, що минуло з моменту набуття 

Україною незалежності, відбулися зміни настільки фундаментальні, що вони ставлять під 

питання життєздатність соціальних утворень, чий статус взірцевості та гегмоністичності 

сприймався як константа соціального світу. Найяскравішими подіями останніх 25 років 

стали неспинне зростання Китаю та криза Євросоюзу, яка досягла кульмінації у подіях 

Брекзіту.   

Метою конференції є ідентифікація сил та подій, що окреслили перебіг трансформацій 

українського соціуму та  світ-системи під кутом зору боротьби за модернізацію та  

реалізацію одного з проектів модерну на регіональному та глобальному рівнях. 

Конференція спрямована на вирішення фундаментальних проблем соціальної та 

політичної теорії, наприклад, структура versus агентність, економіка versus цінності, 

панування versus переконання / автономія. Інше важливе питання стосується можливості 

зв‘язку поміж модерном (або модернами) та діями держави, як автономного актора, що 

ініціює або блокує шлях до модерну / модернів. Погляд з перспективи 25 років соціальних 

змін у постсоціалістичній Україні та світі уможливлює оцінити шлях, що було пройдено, 

ідентифікувати чинники успіхів та невдач на цьому шляху, а також перспективи України у 

контексті світ-системної динаміки.  

Ба більше, це питання легітимно формулювати у ширшому контексті Центрально-

Східної Європи. Цей регіон втрачає свою взірцевість – про яку часто йшлося в публічному та 

соціально-науковому дискурсах – як приклад успішності модерного проекту демократичного 

транзиту від державного соціалізму до ліберальної демократії в межах ЄС. Але як 

засвідчують виступи в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» видатних східноєвропейських 

інтелектуалів Андраша Бозокі (Центральноєвропейський університет, Будапешт) та Івана 

Крастєва (Інститут наук про людину, Відень)  останнім часом все більше сумнівів постає 

щодо незворотності такого переходу й власне життєздатності самої цієї моделі, зважаючи на 

ті соціально-політичні процеси, які розгортаються в Угорщині чи Польщі на тлі нездатності / 

небажання політичного класу цих країн і надалі виконувати роль «ікон демократії». Виглядає 

так, що успіх масових продемократичних протестів проти правлячої номенклатури режимів 

державного соціалізму перетворив ці рухи – за влучним висловом Бориса Будена – на 

«вічних учнів демократії». 

 Ці дослідницькі питання набувають прагматичного значення у світлі апокаліптичних 

прогнозів щодо майбутнього модерної світ-системи та капіталізму, як принципу її організації 

(парадигматичним маніфестом тут є, безумовно, колективна праця «Чи є в капіталізму 

майбутнє?» за авторством І.Валесрстайна, М.Манна, Р.Коллінза, Г.Дерлуг‘яна та К.Калхуна).   

Метою конференції також є подолання розбіжностей поміж дослідницькими 

програмам, що зосереджують увагу на ціннісних / ідеаційних факторах, як, наприклад, 

класичні теорії модернізації, та теоріями, що апелюють до структуралістських передумов – 

як у випадку світ-системного аналізу з метою осягнення шляху та результатів (незрідка 

неочікуваних) постсоціалістичних трансформацій.   

Таким чином, базовим припущенням конференції є положення про центральність 

держави у як агента соціальних змін, центральність, яка може відігравати і прогресивну, і 

регресивну роль. Термінологічний простір конференції окреслений поняттями держави та 
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соціальних змін, взаємодія яких розглядається на теренах України та світу. Конференція має 

за опертя розуміння важливості структурних аспектів соціальних змін, що розглядаються з 

позицій чотирьох вимірів влади, які були запропоновані Майклом Манном. 

Організаторів конференції надихає прагнення соціальної теорії до синтезу та подолання 

ідеологічних розбіжностей. Таке прагнення побудувати синтетичну та багатовимірну теорію, 

яка здатна осягати контроверсійну природу проектів модерну та ролі держави у цих 

процесах, можна проілюструвати на прикладі робіт Роберта Белла, котрий використовував 

елементи світ-системного стилю мислення для перегляду теорії модернізації, Джованні 

Аррігі та використання ним термінології Веберової соціології в його версії світ-системного 

теоретизування, Георгія Дерлуг‘яна та його проекту історичної соціології пострадянських 

трансформацій та вождизму, Шмуеля Ейзенштадта зі концепцією численних модернів. 

Також важливими є роботи Андре Гундера Франка, в яких він намагається 

переОРІЄНТувати увагу соціальної і політичної теорій з Заходу на Схід, та відновити статус 

(позицію) Сходу в світовий системі / світ-системі. У цьому контексті надзвичайно 

інформативною є серія лекцій професора соціології Університету Каліфорнії в Лос 

Анджелесі  Кевана Харріса, які він виголосив в НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» (всі 

відеоматеріали, які згадуються тут є доступними на сайті кафедри соціології НТУУ «КПІ 

імені Ігоря Сікорського» – www.sociology.kpi.ua ).   

Проте, учасники конференції не будуть обмежуватися виключно спробами знайти 

відповіді на масштабні виклики та на питання «великої» теорії. У фокусі уваги конференції 

перебуватиме історично-специфічна соціальна та політична динаміка постсоціалістичного 

світу, також аналізуватиметься  природа політичних режимів, що постали впродовж 

останньої чверті століття в Євразії в цілому та Україні зокрема. На конференції також будуть 

адресовані  такі питання: вплив ідеології неолібералізму на політику Української держави; 

чинники відродження неопатримоніальних практик у світовому масштабі; співіснування 

демократії та демократичних практики зі соціально-економічною нерівністю.  

Важливим також є питання ролі сучасної технонауки у цих трансформаціях, як 

найвпливовішого соціального інституту, що претендує на конструювання уявлень про світ та 

пропонує рецепти («експертні досвіди») політикам й громадськості щодо шляхів досягнення 

бажаного стану речей на тлі реалій в Центрально-Східній Європі та України. Власне, за 

версією Ларрі Вульфа, сама Східна Європа була породженням уяви просвітників, як антипод 

Західній Європі (остання, своєю чергою, мислилася, як синонім Цивілізації). Сьогодні 

популярності набуває осучаснена ідея «філософа на троні» –«технократичного урядування 

заради реформ», яке нібито не потребує дотримання процедур демократичного прийняття 

рішень та легітимації. 

Отже, конференція пропонуватиме простір для зіставлення понять та реалій соціальних 

змін різних масштабів / рівнів й національних держав для з'ясування чинників сучасного 

світового соціального (без)ладу та впливу цих процесів на український соціум. Ми зробимо 

спробу визначити роль та місце пострадянських країн – безумовно, головно України – та 

Східно-Центральної Європи в цих контекстах, що постійно змінюються та породжують 

зміни. 

 

 

П. В. Кутуєв                                                                                          А. А. Мельниченко  

зав. кафедри соціології ФСП                                                              декан ФСП 
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ТЕЗИ УЧАСНИКІВ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ 

 

Головаха Е. И. (м. Київ) 

Golovaha@nas.gov.ua 

УКРАИНСКОЕ ОБЩЕСТВО: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ВЫНУЖДЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  И 

ПЕРСПЕКТИВА ДЕКЛАРИРОВАННОГО ТРАНЗИТА 

Возвращаясь сегодня к проблеме трансформации украинского общества, которой была посвящена моя 

книга «Трансформирующееся общество» (1996), должен признать, что принципиальных изменений с тех 

пор не произошло. Общество до сих пор остается «постсоветским» в том смысле, что сохраняет 

существенные черты социального устройства, от которого, казалось бы, категорически отказалось.   

В результате стихийной трансформации с отложенным декларированным транзитом большинство 

граждан Украины находятся в состоянии амбивалентности по  отношению к институциональным 

образованиям, легальность которых не подкреплена правом и моралью.   

В постсоветские времена в Украине появился феномен тотальной коррумпированности, что свело на нет 

процесс легитимации новых социальных институтов. Отражением этого феномена в массовом сознании 

было устойчивое представление о том, что среди других социальных групп ведущая роль в развитии 

нового государства принадлежит мафии.  

Главный вывод книги, опубликованной 20 лет назад, заключался в том, что консервативный путь 

трансформации, выбранный тогдашней властью, приводит к воспроизводству устаревших социальных 

структур и институтов, обрекая Украину на стагнацию и «шок без терапии». Но была ли альтернатива 

такой стратегии в условиях специфического типа социальной трансформации на постсоветском 

пространстве и не менее специфического человеческого (в том числе и управленческого) потенциала 

реформирования общества? И какая альтернатива сейчас?  

Чтобы ответить на эти вопросы сейчас, с учетом последних социальных изменений, надо прежде всего 

рассмотреть характер и специфику трансформационного процессов в Украине.  Можно выделить 

следующие типы социальных трансформаций, связанных с процессами модернизации и демократического 

транзита:  

1. Естественная  - как следствие постепенного вызревания социально-экономических условий. Примером 

естественной трансформации являются страны Запада, где вызревание экономических изменений и 

демократических основ общественной жизни осуществлялось веками. 

2. Возобновленная естественная - как возвращение к естественной трансформации после определенных 

социальных эксцессов в результате установления недемократических политических режимов, внешнего 

давления и т. д. Примером возобновленной трансформации является послевоенная Германия, а также 

постсоциалистические страны Центральной и Восточной Европы. 

3. Волюнтарная  - как проект глубинных социальных изменений, направленных на отказ от 

традиционных устоев общественной жизни и создание принципиально новых социально-экономических 

условий развития общества. Именно таким путем шли к «другому модерну» (по определению Е.Гиденса) 

коммунистические режимы. Более удачными оказались модернизационные проекты стран Юго-Восточной 

Азии. 

4. Вынужденная  - как следствие неожиданных социально-политических изменений, которые приводят к 

необходимости внезапной и стихийной трансформации основ общественной жизни. Именно такая 

трансформация осуществлялась на постсоветском пространстве, где новосозданные независимые 

государства (исключая страны Балтии), не были готовы к глубинным экономическим и социальным 

преобразованиям. 

Для каждого из указанных типов трансформации нужны определенные предпосылки успеха. Успешной 

любую трансформацию можно считать по различным критериям, среди которых в первую очередь 

рассматриваются макроэкономические показатели и уровень жизни населения. Но временный успех 

экономической трансформации, если он не подкреплен определенными внеэкономическими факторами 

социальных изменений, не приводит к созданию эффективной экономической системы, которая может 

противостоять вызовам времени.   
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Именно таким был период улучшения экономических показателей Украины в начале XXI века. В 

результате вынужденной трансформации, которая выпала на долю нашей страны, этот экономический 

успех был временным и конъюнктурно обусловленным, а экономические проблемы - закономерными и 

постоянно воспроизводимыми.  

Существуют ли основания говорить об уникальности именно постсоветской трансформации? Ведь 

аналогичные трансформации пережили также европейские страны так называемого «социалистического 

лагеря». Она уникальна хотя бы потому, что только в постсоветских государствах (за исключением стран 

Балтии) у всех поколений граждан почти полностью отсутствовал опыт жизни в условиях политической 

демократии и рыночной экономики.   

Поэтому сохранение социальной интеграции и стабильности в Польше, Венгрии, Чехии и других странах 

"поздней коммунизации" имеет иные, чем в России и Украине, институциональные основы, которые 

позволили осуществить в сжатые сроки эффективную "шоковую терапию" в то время, когда экономика 

постсоветских государств ускоренно разрушалась, а в политической жизни бурно развивались 

реставрационные процессы. В отличие от вынужденной постсоветской трансформации, страны бывшего 

«социалистического лагеря» переходили к новым экономическим реалиям, имея остаточный опыт 

прерванной демократической трансформации, заложенный в период между двумя мировыми войнами.  

Этот опыт подкреплялся определенными историческими традициями общеевропейского развития со 

времен Возрождения. Этого оказалось достаточно для того, чтобы эти государства и в дальнейшем 

трансформировались в одном направлении со странами ЕС.  

И хотя экономические стратегии были разными, общий результат для постсоциалистических государств 

оказался в целом положительным [25 years of transition : post-communist Europe and the IMF / James Roaf, 

Ruben Atoyan, Bikas Joshi, Krzysztof Krogulski and an IMF staff team. – Washington, D.C. : International 

Monetary Fund, 2014. – 62 p.]. Пути, по которым шли страны Центральной и Восточной Европы, 

отличались принципиально. Как показывают исследования, один тип экономической трансформации - 

неолиберальный капитализм - был присущ странам Балтии.  

Характерными особенностями неолиберального капитализма были очень низкие темпы роста 

промышленного производства, низкий уровень производства сложных изделий, строгая фискальная 

политика и низкий уровень социальной защиты.   Противоположный путь выбрала Словения, где был 

установлен другой тип капитализма - неокорпоративний, который отмечается в первую очередь высоким 

уровнем социальной защиты, относительно высокой долей сложного экспорта и предотвращением 

радикальных рыночных механизмов регулирования экономических отношений.    

Страны Вышеградской группы (Польша, Венгрия, Чехия и Словакия) находятся где-то между этими 

крайностями, ориентируясь на умеренную неолиберальную модель в сочетании с элементами социальной 

инклюзии  [Bohle D., and Greskovits B. Capitalism without Compromise: Strong Business and Weak Labor in 

Eastern Europe‘s New Transnational Industries //Studies in Comparative International Development. – Vol. 41(1) 

Spring, 2006. – p. 3-25].  

В этом контексте первые два десятилетия независимости Украины - это сплошная «драма 

неопределенности», кульминацией которой стал отказ Януковича от соглашений с Евросоюзом и попытка 

силой прекратить акции протеста на Евромайдане.  

С этого момента общество начало меняться. И прежде всего оно определилось со стратегическим 

направлением развития - от амбивалентности прошлого (одновременной поддержки взаимоисключающих 

геополитических направлений движения) к выбору большинством населения европейского пути.  

Сегодня мы имеем «трагедию определенности» и новые социальные вызовы, которые трудно было 

представить еще два года назад: общество должно быть принципиально реформировано в условиях 

постоянной угрозы внешней агрессии, войны на Востоке Украины и экономического кризиса.  

Но именно общественная определенность - это первый (из многих необходимых) шаг к выходу Украины 

из тупика «постсоветского состояния».  

Готово ли общество к следующим шагам - изменению системы власти на всех уровнях, преодолению 

тотальной коррупции, реформированию экономики, социальной инфраструктуры, образования, науки, 

культуры?  

Об этом будут свидетельствовать следующие изменения в  массовом и элитарном сознании: 
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• формирование доминантной национально-гражданской идентичности (в отличие от 

этнической и региональной идентичностей);   

• становление новой политической культуры и массового доверия к государству, 

политическим институтам и бизнесу; 

• отказ политического класса от постсоветской вседозволенности и возникновение 

феномена «элитарной аскезы»; 

• преодоление массовой социальной отчужденности и социального цинизма; 

• изменение системы ценностей. 

Такого рода изменения могут начаться при условии последовательной реализации стратегии, 

предполагающей следующие направления активности  государства и гражданского общества:  

1. Создание принципиально новых социальных лифтов, которые выдвигали бы на 

ответственные государственные должности эффективных менеджеров. 

2. Новые приоритеты в государственной политике:  наука,  образование и содействие 

бизнесу, который опирается на новейшие технологии и инновационные проекты.  

3. Эффективный общественный контроль (внешнее ограничение властного произвола, 

выборочного правосудия и элитарной ненасытности). 

4. Элитарное самоограничение, примеры самоотречения представителей политического 

класса  и  бизнес-элиты, демонстрирующие их  готовность жить в эгалитарном обществе с 

едиными для всех демократическими правилами. 

5. Создание жизнеспособных идеологических партий, которые могли бы выражать  интересы 

определенных социальных групп (в отличие от современных "кланово-лидерских партий). 

6. Реализация управленческой стратегии, опирающейся на теории множественного модерна, 

"разбитых окон" и "малых дел".  

 

Adriana Mica (м. Варшава) 

a.mica@uw.edu.pl 

SOCIOLOGY AS ANALYSIS OF THE UNINTENDED:  

FROM SYSTEMATIZATION TO CUMULATIVE KNOWLEDGE 

Sociology as analysis of the unintended is a framework for presenting and understanding the outcomes of social 

action that run counter to the initial intentions and interests of social actors. Such paradoxical manifestations are 

considered by some authors to be the most challenging issue in social sciences.  

This presentation introduces this theory. It shows that a main feature of this field is the insistence by some of its 

central figures (like Robert K. Merton, Norbert Elias, Albert O. Hirschman, Anthony Giddens, Raymond Boudon, 

Jon Elster, Alejandro Portes, and indirectly even Jens Beckert) that the topic of unintended and unexpected either 

lacks or fails to have a proper systematization. The presentation counters this framing. It shows that sociology as 

analysis of the unintended rather suffers from lack of cumulative knowledge, than from lack of systematization. 

There is a striking dissonance between the high level of systematization that has been accomplished, on the one 

hand, and the rather low level of cumulative knowledge about the main analytical frames in the field, on the other 

hand. This issue is important because the lack of cumulative knowledge renders that in spite of the popularity of 

some sociologists of unintended consequences, the image of sociology of unintended consequences as an actual 

sub-field of sociology has not yet concretized. 

As a proof, we can differentiate at least three sociological approaches to the unintended. These three stories speak 

about unanticipated-perverse effects, externalities-side effects and invisible hand-emergent effects respectively. 

Their accounts are based on distinct theoretical and methodological premises. Yet, because of the lack of 

cumulative knowledge, the analytical traditions happen to be mixed up in the field. Even though the three 

modalities of studying the unintended consequences are based on distinct methodological and theoretical 

premises, these are not usually delineated in a methodical manner. What is more, not even the authors who clearly 

distinguish between these streams are in the habit to refer to other sociologists in the field who deal with the same 

or a similar typology. Thus, sociologists seem to have reached the conclusion about various modalities of studying 

the unintended rather individually, or by absorbing it from debates in economics, political philosophy and public 
policy (but not from discussions in sociology). The presentation concludes with the paradox that although the 

differentiation between the three modalities of studying the unintended is already grasped at an intuitive level, this 

is not yet institutionalized in the sociological field in terms of sociological knowledge or theory. 
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This review has two precedents. The first one is Robert K. Merton‘s promissory note from the seminal paper on 

The Unanticipated Consequences of Social Action (1936), where he announced the preparation of a monograph on 

the subject. The second installment is Alejandro Portes‘s Presidential Address to ASA (Sociology as Analysis of 
the Unexpected: The Hidden Abode, 1999), and his subsequent book, Economic Sociology: A Systematic Inquiry 

(2010), where he spoke about ―sociology as analysis of the unexpected‖ and about unintended consequences as 

one of the three main meta-assumptions that the recent revigoration of economic sociology is based on. This 

presentation is different from Merton‘s initiative, in that his promise to systematize the field did not eventually 

materialize. It also brings something else than Portes did. This author made a very valuable systematization but he 

was selective in his review of unintended literature. My contribution will bring a much broader and thorough 

review of various case-studies of unintended consequences and of the systematization work in this area by 

sociology.  

I will also formulate the presentation as a dialogue with Jens Beckert‘s recent powerful articulation of sociology 

of expectations – Imagined Futures: Fictional Expectations and Capitalist Dynamics (2016). Just that my 

initiative concerns the unintended, and is more set on delineating between the constitutive analytical traditions, 

and the theoretical and methodological differences between these. 

 

Богдан О. В. (м. Київ) 
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СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА ТА МОВНО-ПОЛІТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВІРЯН 

УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ КИЇВСЬКОГО ТА МОСКОВСЬКОГО 

ПАТРІАРХАТІВ
1
 

Станом на травень 2016 року дані Київського міжнародного інституту соціології показують, що віряни 

двох найбільших церков України – Київського та Московського Патріархатів – мають суттєві відмінності 

в поглядах щодо зовнішньої політики й водночас є подібними за соціально-демографічними 

преференціями й навіть близькі у мовних преференціях. 

Не виявлено суттєвих відмінностей серед вірян УПЦ КП та УПЦ МП за віком та розподілом населення на 

дві категорії  сільське та міське. Однак, порівняно з УПЦ КП, в УПЦ МП дещо більша частка населення 

проживає в містах із населенням 100499 тисяч
2
. Порівняно з вірянами УПЦ КП, віряни УПЦ МП 

зазначали дещо вищий рівень освіти та дещо нижчий рівень доходів; однак, ці відмінності є статистично 

значимими лише з імовірністю 0,95, але не з імовірністю 0,99. Порівняно з УПЦ КП, віряни УПЦ МП 

більшою мірою присутні у Східному макрорегіоні, натомість УПЦ КП  у Південному та Центральному 

макрорегіонах
3
. 

Суттєві відмінності у мовних преференціях серед вірян УПЦ КП й МП не були виявлені. Віряни УПЦ МП 

дещо більшою мірою зазначали про зручність спілкування російською мовою (відмінність статистично 

значима з імовірністю 0,95, але не 0,99). Однак, загалом розподіл відповідей є доволі близьким і в разі 

обєднання варіантів відповідей у дві категорії  преференція щодо української або російської мови  дані 

можна інтерпретувати таким чином, що в обох Церквах більшість респондентів віддали перевагу 

спілкуванню українською: 64% в УПЦ КП та 59% в УПЦ МП. 

Хоча більшість вірян як УПЦ МП, так і УПЦ КП вважають себе українцями, серед вірян УПЦ МП 

українська ідентичність є дещо менш вираженою (відмінність статистично значима з імовірністю 0,99). 

Однак, в обох Церквах переважна більшість зазначили, що вважають себе «тільки українцем/українкою»: 

90% вірян УПЦ КП та 76% вірян УПЦ МП. 

                                           
1
 За даними Київського міжнародного інституту соціології: загальноукраїнське опитування проведене з 19 по 31 

травня 2016 року методом особистого інтерв'ю (при зустрічі). Опитано 2014 респондентів, що мешкають у 110 

населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим та окупованої частини Донецької та Луганської 

областей) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років, за винятком 

територій, які не контрольовані Україною (у Луганській та Донецькій областях опитування проводили лише на 

територіях, контрольованих Україною; на території Автономної Республіки Крим опитування не проводили). 

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників 

близьких до 50%, 2,8% для показників близьких до 25%, 2,0% для показників близьких до 10%, 1,4% для 

показників близьких до 5%, 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%. 
2
 Відмінність є статистично значимою з імовірністю 0,99. 

3
 Статично значима відмінність з імовірністю 0,99. 
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Хоча віряни обох Церков не підтримують обєднання України та Росії в одну державу, є суттєві 

відмінності в поглядах щодо зовнішньої політики. Більшість вірян УПЦ КП вважають, що «відносини 

України з Росією мають бути такими ж, як з іншими» (54%), а більшість вірян УПЦ МП  що «Україна та 

Росія мають бути незалежними, але дружніми державами» (59%). Відмінність відповідей на варіант 

відповіді «Україна та Росія мають обєднатися в одну державу» є статистично значимою на рівні 0,95, але 

не 0,99; при цьому в обох церквах відсоток вірян з такими поглядами є низьким: 2,2% серед вірян 

УПЦ КП та 5,6% серед вірян УПЦ МП. 

Підтримують приєднання України до Європейського Союзу більшість вірян УПЦ КП (58%) і третина 

вірян УПЦ МП (33%). Приблизно одна пята вірян УПЦ МП (21%) висловилися за приєднання України до 

Митного союзу  це майже втричі вищий показник, ніж для вірян УПЦ КП, для яких аналогічний 

показник становить 7,5%. 

 

Злобіна О. Г. (м. Київ) 

ezlobina@ukr.net 

СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ ТА «LIFE STORY», АБО ЯК «HOMO SOVETICUS» ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА 

«HOMO UKRAINICUS» 

Завдання ідентифікації сил та подій, що окреслюють перебіг трансформацій українського соціуму 

відкривають широкий простір для обговорення, зокрема у площині вирішення однієї з ключових 

соціологічних дилем –  структура versus агентність. На наш погляд, в сучасній українській соціології 

бракує досліджень ролі агента у процес суспільних перетворень. Найбільш відомі у цьому напрямі праці 

Ю.Левади, який здійснював  аналіз суспільних змін через дослідження трансформацій ―масової‖ людини 

від «Homo soveticus» до «Homo habilis». В українському контексті цей напрям розвивався нами у бік 

аналізу ролі особистості як суб‘єкта соціальних змін. На сьогодні емпіричний матеріал дає можливості 

торкнутися змін «непомітних», не даних нам у безпосередньому спостереженні, але таких, що є 

невід‘ємним компонентом змін суспільних. Розглядаючи процес трансформацій, ми спираємося на тезу 

Е.Гіденса про різну протяжність повсякденного досвіду, життя індивіда та існування інститутів 

Повсякденний досвід розгортається у «оборотному часі» практик, що постійно обертаються. 

Індивідуальне життя, що наповнене рутинними практиками, має необернений характер. Водночас через 

зміну поколінь протяжність інституційна набуває тривалості та оберненості, що і забезпечує дуальність 

структури. В одночасному розгортанні та взаємовпливі рутинних практик та інституційних форм 

соціальної організації і відбувається формування діючої особистості. 

Моніторинг Інституту соціології НАНУ дає можливість зафіксувати зміни агентності в довготривалій 

перспективі. Внутрішні зміни умовного «Homo sociologicus» доволі помітні і дають можливість сполучити 

їх з дією зовнішніх впливів. Зокрема протягом усіх років спостережень частка інтерналів, людей, які 

вважають, що те, як складається їхнє життя  залежить здебільшого від них самих, постійно коливається у 

межах 7-10%. Водночас відсоток тих, хто вважає, що це залежить здебільшого від зовнішніх обставин, 

коливався від 39% у 1998 до 18% у 2016. Отже у певні періоди часу «вмикалася» вимушена 

екстернальність, яка визначала стан цілковитої залежності агентів від структурних змін.  

Проте загальним трендом є зростання внутрішньої незалежності агентів, які опановують нові інституційні 

рамки. Зокрема, якщо на початку трансформацій у 1996 році лише 12% респондентів відзначали, що їм 

вистачає вміння жити в нових умовах, то у 2016, таких стало майже втричі більше  – 35%. З 30% до 45% 

відсотків зросла частка тих, кому вистачає ініціативи та самостійності у вирішенні життєвих проблем, з 

30% до 44% частка упевнених у своїх силах, з 26% до 38% тих, кому вистачає рішучості у досягненні 

своїх цілей. Отже діяльнісний потенціал агентів поступово зростав, а разом з тим зростала і їхня 

готовність перетворювати його в дії, спрямовані на інституційні зміни. Якщо у 1994 році ідею активного 

протесту у разі значного погіршання умов життя підтримували 23%, то наразі таку позицію поділяють  

43%.  

Водночас самі внутрішні перетворення тривали час залишалися незадіяними в такого роду активності 

внаслідок проблем з самоідентифікацією та під впливом ―культурної травми‖, пов‘язаної з розпадом 

старої і становленням нової соціальної системи. Дослідження фіксували усі соціально-психологічні ознаки 

такої травми, до яких за Штомпкою відносять: синдром недовіри; песимістичний погляд на майбутнє; 

ностальгію за минулим; травми колективної пам‘яті, пов‘язані з переоцінкою минулого. Використовуючи 
різні стратегії цю колективну «травму відходу» долали наші найближчі сусіди – поляки, росіяни, білоруси. 

Водночас в Україні високими залишалися принаймні два з зазначених показників: синдром недовіри і 
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песимістичний погляд на майбутнє. З одного боку, дані моніторингових досліджень свідчили про 

упевнене подолання ―кризи відходу‖ в тому сенсі, що розрив з попередньою ціннісно-нормативною 

системою вже відбувся, з іншого, переживання травми, показниками чого крім високого ступеня недовіри 

слугували висока фрустрованість та негативний емоційний фон, свідчило про те, що культурна травма все 

ще триває. Оскільки ―криза відходу‖ не була опанована, а найбільш поширеною стратегією протистояння 

їй у психологічному сенсі  став ретретизм, суспільство не мало ані оновлення, ані повернення, а отже, 

можна було констатувати трансформацію ―кризи відходу‖ у ―кризу невизначеності‖. Травмуюча ситуація 

змінилася, але не втратила значущості. Лише третій Майдан створив в українському суспільстві умови для 

відновлення переживання колективної ідентичності. Саме в ході цих подій травма актуалізувалася на рівні 

спільноти. У повній відповідності з теоретичною схемою Дж.Александера, переживання гострого 

дискомфорту актуалізувало для спільноти відчуття власної ідентичності. На піку кризи у 2014 році 

кількість тих, хто вважав, що людей в українському суспільстві об‘єднують патріотичні почуття 

громадянина України становила 41%, в той час як у попередні роки цю позицію стабільно обирали 7-10% 

опитаних. 

Отже, важливою ознакою сучасного стану суспільних перетворень є розгортання процесу створення 

нового пануючого наративу (master narrative), що передбачає перегляд колективної ідентичності, її 

конструювання в теперішньому та реконструкцію минулого. Дотепер цей процес триває, результатом його 

має стати формування колективної ідентичності «Homo ukrainіkus».  Яким буде цей наратив покаже 

майбутнє.  

 

Мельниченко А.А. (м.Київ) 
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ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ БІЗНЕС-КОМПОНЕНТИ В СИСТЕМУ ІНЖЕНЕРНОЇ ОСВІТИ ЯК ФАКТОР 

ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ 

Соціально-політичні та економічні процеси останніх років, які характерні українському суспільству, 

переконливо доводять необхідність радикальної модернізації більшості соціальних інститутів. Постійне 

поглиблення стратифікаційного розриву між основними верствами населення стає нині однією з головних 

перепон забезпечення суспільного поступу відповідно до принципів так званої концепції sustainable 

development. Серед всіх сфер суспільного життя однією з «найбільш постраждалих» можна вважати саме 

сферу освіти, про яку ми продовжуємо стверджувати, що вона є стратегічним пріоритетом розвитку 

держави. Відзначимо, що саме у цій сфері необхідність здійснення модернізації часто витлумачувалося 

особливим чином і всі «модернізаційні практики» більше були схожі на спроби недолугої вестернізації 

освітньо-наукової сфери. 

Зважаючи на поглиблення системної кризи, підсиленої бойовими діями на Сході країни, пошук 

ефективної моделі випереджаючого розвитку, пов‘язаний з визначенням головних його детермінант та 

отриманням відповідей на питання: «В якому напрямі нам варто рухатися?», «Яким чином це слід 

робити?» і «Хто стане головними «агентами змін»?». Даючи відповідь на перші два питання, відзначимо, 

що ми підтримуємо позицію відомого економіста сучасності Еріка Райнерта, висловлену в інтерв‘ю газеті 

«Сегодня», щодо необхідності розвивати промисловість, яка здатна забезпечити високу додану вартість, 

експортну виручку і, як наслідок, високі зарплати. Більше того, професор Райнерт слушно зазначає, що 

властиве нам очікування грошей з-за кордону – абсолютно хибна стратегія, адже країнам варто 

вирішувати свої проблеми в своєму власному виробничому секторі, не створюючи все більше і більше 

непосильних боргів [Див.: http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/intervyu-s-erikom-raynertom-

celesoobrazno-umenshit-zavisimost-ukrainy-ot-mvf-759904.html]. Також окремі відповіді на ці питання 

можна отримати в оприлюдненому Форсайті економіки України у середньостроковому та 

довгостроковому часових горизонтах, підготовленому під керівництвом академіка Згуровського М.З. 

Незважаючи на те, що одним з головних кластерів зростання у вказаному дослідженні став аграрний 

сектор, автори проекту також акцентують увагу і на інших кластерах, які пов‘язані з високотехнологічним 

бізнесом. 

Відповідаючи на третє питання, вкажемо, що драйвером модернізації економіки України повинне стати 

формування її потужного інноваційного кластера, з перспективою поширення його в режимі 

всезагальності в масштабах країни. Необхідність розвитку інноваційної економіки, водночас, стикається з 

певною суперечністю в царині наявності якісного людського капіталу: з одного боку, в Україні сьогодні 

вже підготовлено значну кількість фахівців з менеджменту, фінансів, міжнародних економічних відносин, 

які мають доволі примарне уявлення про реальні виробничі процеси, а з іншого боку, - є фахівці-інженери, 
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які мають доволі обмежений набір компетенцій в сфері економіки, менеджменту та права. На жаль, часто 

їх взаємодія не призводить до синергетичного ефекту у питаннях створення, розвитку та просування 

інноваційних високотехнологічних продуктів на вітчизняному та зовнішньому ринках. Заради 

справедливості нагадаємо, що до певного часу в системі вітчизняної освіти присвоювалася кваліфікація 

інженер-економіст, проте такі фахівці першочергово були носіями економічної освіти. В нашому ж 

випадку мова йде про модернізацію саме інженерної освіти. З огляду на вищевказане, для ефективної 

реіндустріалізації і, водночас, розбудови інформаційного суспільства, країнам, що розвиваються, варто 

терміново формувати пул високоякісних інженерів з особливими компетенціями, які далеко виходять за 

межі суто технічних знань.  

В нинішніх реаліях конкуренція на ринку праці між фахівцями-інженерами спричинена багато в чому 

процесом тривалого згортання діяльності колишніх промислових гігантів, а відтак – відсутністю 

можливості випускникам працювати за фахом. Не дивлячись на це, Україна залишається державою, де з 

держбюджету здійснюється доволі системне фінансування вищої технічної освіти. Звичайно, цього 

фінансування зазвичай вистачає суто на оплату праці науково-педагогічних працівників, утримання (але 

не розвиток) інфраструктури ВНЗ, оплату стипендій студентам. Проте навіть така модель дозволяє 

зберегти провідними університетами науково-педагогічні інженерні школи, потенціал яких може бути 

актуалізований за певних умов. Цікавим показником безсистемності реформування вищої освіти є те, що 

держава, забезпечуючи фінансування підготовки кадрів, замість того щоб шукати шляхи створення нових 

робочих місць для випускників-інженерів, на законодавчому рівні просто скасувала обов‘язковість 

працевлаштування після закінчення ВНЗ. Враховуючи відтік кваліфікованих кадрів до розвинених країн, 

це свідчить про марне витрачання бюджетних коштів без видимого майбутнього ефекту. Очевидним є й 

той факт, що ближчим часом держава навряд-чи зможе вирішити цю проблему. На тлі цього перед 

майбутнім вітчизняним інженером постає декілька завдань, з одного боку – стати інженером-інноватором, 

який зможе створити конкурентний продукт, технологію тощо, а з іншого – впровадивши у виробництво, 

ефективно вивести їх на ринок. У зв‘язку з цим, система підготовки інженерів у сучасних технічних 

університетах також повинна бути модернізована. 

Варто відзначити, що в розвинених країнах високотехнологічний бізнес давно зрозумів необхідність 

співпраці з ВНЗ. Так, Луені Морелл, яка була директором зі зв‘язків з університетами компанії Hewlett 

Packard, вже тривалий час досліджує проблематику освіти і вказує на центральну роль інженерної освіти в 

нашому все більш технологізованому суспільстві. Вона вважає, що інженерна освіта повинна підготувати 

фахівців до вирішення проблем мультидисциплінарного характеру, з якими вони в подальшому 

зіткнуться.  

Вказана авторка перераховує п'ять факторів, які можуть зробити інженерну освіту такою, яка краще 

реагуватиме на потреби суспільства, а саме: впровадження інновацій, реформування навчальних планів та 

інженерного досвіду навчання; зосередження на учінні (а не на навчанні), стимулювання творчості та 

інновацій в межах всієї екосистеми, здійснення постійної оцінки та акредитації, з метою підвищення 

ефективності, а також підготовка інженерних професорів майбутнього. [Morell Lueny. Engineering 

Education in the 21st Century: Roles, Opportunities and Challenges / Lueny Morell // International Journal of 

Technology and Engineering Education. – 2010. – Vol.7. – №2. – P.9.] 

Які ж повинні бути компетенції інженера, щоб одночасно бути сучасним менеджером в сфері техніки і 

технології. Нікуліна І.Є. вважає, що для якісного виконання функцій в процесі управління інженеру 

сприяють наступні бізнес-компетенції: когнітивні, що характеризують наявність необхідних знань 

професії і володіння способами освоєння основами сучасними економічними та управлінськими 

знаннями, а також практикою застосування класичних і сучасних функцій і методів управління в своїй 

інженерній професії; організаційні, що дозволяють використовувати наявні знання для постановки і 

вирішення професійних проблем; комунікативні, обумовлені необхідністю здійснювати діалог в умовах 

ділового спілкування і взаємодії, які передбачають високий рівень володіння собою в міжособистісному 

спілкуванні, знання і вміння з використання в своїй роботі інформаційно-комунікаційних технологій для 

вирішення різних управлінських завдань в сфері техніки і технологій; індивідуальні, що включають 

володіння методами самопізнання, самореалізації та саморозвитку, як в інженерних галузях знань, так і в 

науці і практиці управління, рефлексивні, які означають готовність до професійної рефлексії, здатність до 

осмислення пізнавальної діяльності та подолання стереотипів мислення [Никулина И.Е. Будущие 

менеджеры новой экономики – магистры-инженеры // Инженерное образование. - № 11. - 2012. - С. 24-

29]. Операціоналізуючи деякі з загальних компетенцій вкажемо, що для успішного виконання 

вищевикладених завдань сучасному інженеру варто мати знання з юридичних аспектів створення і 

ведення бізнесу, фінансового менеджменту, управлінського обліку, менеджменту якості тощо.  
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Варто відзначити, що позитивний досвід імплементації бізнес-компоненти в систему інженерної освіти 

вже є в КПІ ім.Ігоря Сікорського. Тут третій рік поспіль діє Стартап-школа «Sikorsky Challenge», де 

молодь отримує знання з інноваційного підприємництва, бізнес-моделювання, бізнес-проектування тощо.  

Ефективність вихованців спартап-школи доведена значною кількістю реалізованих інвестиційних 

проектів. 

 

      Chris Weston (м. Варшава) 

UNSPLENDID ISOLATION: THE POLITICAL AND ECONOMIC CONSEQUENCES  

OF THE BREXIT REFERENDUM 

2016 has been a golden year for events taking place where both businesses and individuals have been taken by 

surprise. One can think of the Brexit decision (which the financial markets had not expected on the day of the 

referendum); the capture of the Republican Party by Donald Trump and his victory on 8 November.  

Turkey has witnessed an attempted military coup just after a period of economic sanctions introduced by Russia. 

We are experiencing an age of geopolitical creative destruction to borrow from Schumpeter. 

On 23 June 2016, the UK voted to exit the European Union after just forty years of membership. This decision 

reverberated around the world, affecting global stock markets, currencies and upending businesses` investment 

plans; as well as terminating the political career of Britain`s prime minister, who had won the General Election 

just over a year before. 

In addition, the IMF`s reduction of UK`s expected growth for 2017 from 2.2 % to just 1.3 % has already partially 

highlighted the economic cost of the decision to leave the EU. 

For businesses, in both the UK and the wider world, there remain huge risks and potentially costly decisions yet to 

be taken given there is no clear vision, let alone strategy and policy detail, on what Brexit will exactly mean and 

entail. 

The decision itself constituted a decisive outcome of politics, as a source of power, over economics, as captured 

by Michael Mann in his final work on the subject when he pitched one against the other.  

Politics has captured the commanding heights, rattled the Establishment, the will of the people has triumphed over 

the impersonal forces of globalization, marketization and commodification, or so it appears. 

The paper will first look at the actual decision made and consider whether it was indeed a legitimate outcome. 

While 52 % voted for Brexit, recent polling shows that 2 in 3 Britons ―would not sacrifice a single pound of their 

income to reduce European immigration‖. Perhaps, politics may not have been so decisive after all. 

 Moving on, the paper will consider who benefits and who stands to lose from the Brexit decision. In particular, 

the paper will take a holistic approach, encompassing politics, history and economics to the matter in hand by 

considering the decision on the following: 

 Economy/business. For example, UK is second largest source in EU (after Germany) for A8 

(CEE accession) countries – remittances account for 3 – 6 % of GDP in Latvia, Lithuania and Hungary. 

 Social, educational and cultural. 

 Constitutional/GeoPolitical. For example, what are the implications of the recent High Court 

ruling regarding the triggering of Brexit? Much has been said of Scotland, but what of Northern Ireland 

and its southern neighbour, Eire?  

 Political. A look at recent and not-so-recent British political history raises some interesting 

aspects of the ability of the current May government to pursue its intended policy. Brexit may take 

several years (decades?) to implement but, as one former prime minister has noted: ―A week is a long 

time in politics.‖ 

In particular, the paper would seek to take advantage of contemporary coverage of the matter and to seek to 

highlight where the UK and Europe (including Ukraine) go from here. During the course of the paper, attention 

will be drawn to certain ramifications for Poland the Ukraine.  

Finally, albeit it is at an early stage of this process, the paper offers its prediction of where the process is likely to 

end up and wonders which, borrowing from Mann, will come to pass: politics or economics? 
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Кутуєв П. В. (м. Київ) 

p.kutuev@gmail.com 

БІЗНЕС ПРАКТИКИ ТА БІЗНЕС ОСВІТА В СХІДНІЙ АЗІЇ:  

ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ А.Г.ФРАНКА  

(Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці 

Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом Ф73/24456) 

Проголошення Україною та реальні спроби пошуку формули модерну та модернізації у рамках 

вестернізації, яка є офіційним наративом політики, а головно – реальним blueprint для її формування – не 

повинні затьмарювати реальність, якщо не численних модернів, то численних шляхів до модерну, а відтак 

необхідності уникати феномену, який отримав від американського соціолога П.Еванса влучну назву 

institutional monocropping. У цьому контексті імперативним стає вивчення динаміки соціальних та 

економічних змін як у країнах Заходу, так і Решти, позаяк гегемоністичність євроцентрична парадигма 

модерну та модернізації ускладнює фіксацію та інтерпретацію подій, які не відповідають її базовим 

припущенням. У цьому контексті варто згадати вже класичну за статусом та найбільш цитовану (останнє в 

епоху домінування скарально-ритуальної постави до наукометричних показників в Україні також варто 

відзначити) за інформацією сайту журналу Modern Asian Studies розвідку Санждея Субрахман‘яма 

Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia [Modern Asian Studies. – 1997. – 

Vol. 31, №. 3. – Р. 735-762]. Однією з таких невідповідностей є бурхливість та успішність бізнес практик, а 

відтак і прото-бізнес освіти на теренах Східної Азії в епоху, яка передувала піднесенню Захода. Саме на 

цій проблематиці і зосереджуються мої тези. 

Саме А.Г.Франк звернув увагу та висунув дослідницьку програму, яка спроможна описати та 

запропонувати пояснення бурхливій економічній діяльності, що була властивою для всіх регіонів Азії 

впродовж її економічної гегемонії 1400-1800 років. Торгівля використовувала сухопутні та морські шляхи, 

своєю чергою,  виробництво пропонувало широкий спектр товарів на продаж як на внутрішньому ринку, 

так і на експорт. Одне з найбільших міст світу тієї епохи, хоча й технічно знаходилось у Європі – мається 

на увазі Стамбул, чиє населення налічувало понад 700 тис. осіб – було, однак, під владою азійської потуги, 

тобто Османської імперії. Імперія Великих Моголів також відзначалась високим рівнем урбанізації. З 

огляду на абсолютні демографічні показники лідером був Китай: його населення з 1500 по 1800 роки 

збільшилось майже втричі (від 100-120 млн. до 315-345 млн.). Таке швидке зростання населення у Китаї 

пояснюється серед усіх інших факторів підвищенням продуктивності сільського господарства завдяки 

впровадженню більш стійких кліматично та менш вибагливих, ніж рис, американських 

сільськогосподарських культур, як-от картопля та кукурудза. Японія також демонструвала вражаючий 

рівень урбанізації: наприкінці XVIII століття міське населення складало від 15-20 % від його загальної 

кількості, у містах із населенням понад 100 тис. осіб мешкало 6% (а за деякими оцінками 10-13%) усіх 

японців. За Франком, у Європі аналогічний показник складав лише 2%  Втім, Франк ігнорує той факт, що 

середні показники часто створюють викривлену картину реальності. Приклад Голландії, де  у 1622 році  

60% населення мешкало у містах, яскраво засвідчує необхідність стриманої інтерпретації статистичних 

даних, але водночас виопуклуює, що теми урбанізації держав ядра Європейської світ-економіки 

перевищували процес розвитку міст в Азії.  

Такий високий ступінь інтенсивності економічного життя в Азії, та позитивне торговельне сальдо цього 

регіону з Європою пояснюється тим, що азійські країни могли забезпечити світові ринки широким 

спектром товарів, на які існував попит, з одного боку, і які не вироблялись за межами регіону – з іншого. 

У цьому списку товарів, що експортувалися азійськими країнами,  Франк зауважує прянощі, шовк та 

вироби з нього, порцеляну, текстильні вироби з бавовни, вироби із заліза та сталі, вироби із скла, рис, 

парфуми, фарбники, цукор. Європа у цей же самий період мала змогу брати участь у міжнародному 

товарообігу, вдаючись до работоргівлі, а також до так званого «екологічного імперіалізму» – перенесення 

європейських тварин  та рослин до Нового світу, з одного боку, та запозичення й подальше 

розповсюдження земною кулею сільськогосподарських культур Америки – з іншого. Використання нових 

сільськогосподарських культур, які могли виживати за умов суворого клімату та значно підвищували 

продуктивність сільського господарства уможливило переорієнтацію обмежених ресурсів Європи на 

задоволення інших потреб. За Франком, якби не американські гроші, Європа взагалі б не могла б брати 

участь у світовій економіці. Взаємодія Європи з рештою глобальної економіки впродовж XV-XVIII 

століть підпадало під дію закону «нееквівалентного обміну». Золото та срібло Америки, як вислід вже 

згаданого дисбалансу торгівлі з Азією, опинялось у Китаї, який був своєрідною «прірвою», у якій зникали 

європейські ресурси (згідно з Франковими підрахунками, до половини світового обігу срібла осідало у цій 

країні). Франк також закцентував, що дорогоцінні метали складали 87% вартості усього експорту 
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голландської Ост-Індійської компанії до Азії впродовж 1660-1720 років, що, на його думку, свідчить про 

неконкурентоспроможність європейських виробів на ринках Азії. Британський уряд змушений був діяти 

набагато активніше, ніж це пристало державі «нічному вартовому» ліберального штибу, та вдався до 

«адміністративно-командних методів» заохочення експорту, вимагаючи, аби товари британського 

походження склали щонайменше 10% від загальної суми експорту британської Ост-Індійської компанії.  

Територіальна експансія такого конкурента Європи, як Османська імперія, вмотивовувалася, першою 

чергою, економічними, а не військово-політичними міркуваннями. Держави Великих Моголів та Османів 

не були неефективними паразитами, які обслуговували хижацький правлячий клас. Натомість вони 

стягували податки зі своїх підданих у монетарній формі, створюючи великий обсяг грошової маси та 

спонукаючи  участь цих країн у міжнародній торгівлі.   

У Південно-Східній Азії центром торгівлі було місто Малакка, засноване у 1403 році як база для армади 

мінського адмірала Чен Хо, котрий із 300 кораблями, команда яких складала понад 27 тис. осіб, здійснив 

далекі подорожі  до Індії, Аравії та Східної Африки.   

Франк потверджує, що Китай епохи династії Сун (XI-XII століття), поза всяким сумнівом, 

розвинененішим регіоном світу з економічної точки зору. Тож не диво, що Китай спромігся зберегти свою 

центральність у межах світової системи впродовж 1400-1800 років. Беручи до уваги те, що Китай зберігав 

свою перевагу у виробництві шовку та порцеляни, Європа та Японія знаходились у схожій ситуації по 

відношенню до Серединної імперії: вони імпортували китайські товари, розплачуючись за них сріблом 

(Японія – з власних копалень, натомість Європа – награбованим в Америці). Така потреба Китаю у сріблі 

була вислідом упровадження імперським урядом єдиного податку, що стягувався у сріблі. Франк також 

зауважує, що уряд династії Мін, на противагу своїм попередникам – Сун та Юань, відмовився від ужитку 

паперових грошей, емісію яких було важче стримувати та сприяв переходу до мідних та срібних грошей. 

Хоча лише 16% китайського експорту кераміки спрямовувалось до Європи (проти 80%, що 

реалізовувались у межах Азії), ця цифра становила 50% з огляду на вартість експортованої продукції. 

Такеші Хамашита у Броделевому дусі пропонує розглядати Азію як світ-економіку, центром якої був 

Китай, та концептуалізує цю світ-економіку в термінах данницької / данницько-торговельної системи. 

Натомість Франк розглядає феномен данництва як замасковану форму комерційної торгівлі. За 

визначенням Франка, використання данницьких форм обміну з Китаєм створювало додаткові комерційні 

можливості для його партнерів. Франк іде навіть поза визнання чисто комерційної природи данницьких 

операцій та пропонує розглядати китайські прибутки від торгівлі з Європою як данину, яку Європа мала 

сплачувати, аби продовжувати торгівлю з Піднебесною імперією. Отже, європейці не мали жодного 

вибору та змушені були приєднатись до розвиненої «данницько»-торговельної мережі, існуючої в Азії; 

цей факт, підсумовує Франк, відбиває кількісну та якісну перевагу азійської виробничої та комерційної 

системи, яка пролягала уздовж усталених караванних та морських шляхів.    

Тому для Франка є очевидним такий висновок: Китай став «чорною дірою» світового срібла тільки 

завдяки своїй спромозі ефективно впоратись із завданням постачання товарів на світові ринки. Своєю 

чергою, це стало можливим через високу продуктивність виробництва цієї країни, яка поєднувалась із  

низькою собівартістю товарів. Відтак, за Франком, «весь світовий економічний порядок був... 

китаєцентричним. Крістофор Колумб та багато інших європейців після нього включно з Адамом Смітом 

усвідомлювали цей факт» [Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – Berkeley, 1998. – Р. 

117].  

Франк випромінює впевненість, що йому вдалось переконливо довести реальне існування світової 

торговельної системи та світового поділу праці. «У структурі світової  економіки,  – пише Франк, – 

існували чотири основні регіони, яким був притаманний дефіцит торгівлі: Америка, Японія, Африка та 

Європа. Перші два регіони долали цей дефіцит, виробляючи срібло для експорту. Африка експортувала 

золото та рабів. З огляду на свої економіки ці три регіони  продукували «товари», на які існував попит в 

інших частинах світової економіки. Четвертий регіон, що мав дефіцит торгівлі – Європа – не мала 

можливості виробляти що-небудь для експорту, аби подолати свій хронічний дефіцит. Європа боролась із 

своїм дефіцитом, «керуючи» експортом інших дефіцитарних режимів, а саме, з Африки до Америки, з 

Америки до Азії та з Азії до Африки й Америки. Європейці також були залучені до торгівлі всередині 

Азії, а надто виступаючи посередником між Японією та іншими країнами. Така торгівля була 

маргінальною для Азії, але мала життєво важливий характер для Європи, яка отримувала від неї більше, 

ніж від своєї власної торгівлі з Азією» [Frank A.G. ReORIENT: Global Economy in the Asian Age. – 
Berkeley, 1998. – Р. 126-127]. На противагу неконкурентоспроможній Європі, центральне місце у світовій 

економіці належало двом країнам: Індії та ще потужнішому в економічній площині Китаю.   
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Не що інше, як гроші, циркулювали навколо світу та спонукали світ до обертання. Високий ступінь 

монетаризації азійських економік – так, у XVI столітті у Японії, на думку сучасника, не лишалось нікого, 

«навіть серед селян та людей простого походження.., хто не оперував би великими обсягами золота та 

срібла» [цит. за: Atwell W.S. A Seventeenth-Century 'General Crisis' in East Asia? // Modern Asian Studies. – 

1990. – Vol. 24, №. 4. Р. 673] – посилював попит на дорогоцінні метали, але, на противагу Європі, не 

викликав «революції цін» через відповідне зростання населення та продуктивності. 

Отже, аргументація А.Г.Франка ставить під сумнів однозначну впевненість Вебера та його сучасних 

послідовників про суто західні витоки модерних / раціонально-капіталістичних практик у сфері бізнесу та 

бізнес-освіти й спонукає дослідників до аналізу та врахування східноазійського досвіду у цих сферах, 

особливо у контексті розмислів про модернізацію бізнес-освіти в Україні сьогодні.   

 

Wojciech Rafałowski (м. Варшава) 

INSTITUTIONALIZATION: 

THE CONCEPT, ITS APPLICATION TO PARTY SYSTEMS AND MEASUREMENT 

The purpose of this paper is to demonstrate the roots of the concept of institutionalization in regard to parties and 

party systems and to elaborate various methods of measurement used in empirical studies. 

The roots of the concept can be traced to the works by Talcott Parsons (1954) and Shmuel Eisenstadt (1964), who 

relied in defining institutionalization on the process of constructing the boundary between the political system and 

its environment by mobilizing assets of various groups and maintaining the legitimacy of values, symbols and 

norms. However, it is important to note that institutionalization has never been a concept associated solely with 

structural functionalism, as the association with Talcott Parsons might suggest. Peter Berger and Thomas 

Luckmann (1966) in their famous book ―The Social Construction of Reality‖ incorporated institutionalization 

within the symbolic interactionism framework as a process of agents developing a common definition of the 

situation and accepting institutions as autonomous parts of the social reality. 

The most often cited definition was formulated by Samuel Huntington (1968) in „Political Order in Changing 

Societes‖: ―Institutionalization is the process by which organizations and procedures acquire value and stability.‖ 

This notion entangles two dimensions: stability and value infusion, the latter of which has been thought of to be 

the rudimentary element further in Huntington‘s book. The author distinguishes four dimensions of the 

phenomenon: adaptability vs. rigidity, complexity vs. simplicity, autonomy vs. subordination and coherence vs. 

disunity. These oppositions can be used to describe and understand the development of political regimes or even 

political parties, but are clearly irrelevant for party systems as patterns of interactions in the political arena (see 

Duvall & Welfling 1973a; 1973b).  

Stability has been the central concept in an alternative approach to defining institutionalization – the new 

institutionalist (NI) perspective. North (1990: 3-4) treated institutions as means to reduce uncertainty by providing 

a structure to everyday life. O'Donnell (1994: 57-9) defines institutions as 'regularized patterns of interaction that 

are known, practiced, and regularly accepted', as well as the 'rules and norms formally or informally embodied in 

those patterns. Therefore, in a context of high institutionalization individuals 'come to expect behaviors within a 

relatively narrow range of possibilities which induce stability. A further discussion of the relationship between the 

two aspects: value infusion and stability in the context of political parties can be found in a paper by Levitsky 

(1998).  

The most important contribution regarding defining institutionalization of party systems was provided by Scott 

Mainwaring (1999). Institutionalization ―refers to a process by which a practice or organization becomes 

established and widely known, if not universally accepted. Actors develop expectations, orientations, and 

behavior based on the premise that this practice or organization will prevail into the foreseeable future. In politics 

institutionalization means that political actors have clear and stable expectations about the behavior of other 

actors.‖ (Mainwaring & Torcal 2006: 206). Four features of party system institutionalization (PSI) have been 

distinguished: stability, social roots of the parties, party legitimacy and their organizational autonomy. High level 

of institutionalization exists when parties in the political system have already existed for some time (they have 

competed in previous elections), they are recognized by the majority of citizens, have developed loyal and stable 

electorates and perform certain roles in the party system (e.g. the main leftist party, the pivotal party, the anti-

systemic party). In institutionalized political systems the parties are legitimate actors in the political area. People 

understand the necessity of their existence and have at least some confidence in their actions. Party internal 

organizations have a significant level of autonomy from external influences and do not rely solely on their leaders 

personal traits (Mainwaring 1999: 26-39). 
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Stability of party systems is usually measured using various indices of aggregate electoral volatility. The most 

commonly used indicator was constructed by Pedersen (1983). A important innovation in this matter was provided 

by Powell & Tucker (2013). Roots in society can be measure by party membership and party identification, 

legitimacy with anti-party sentiments represented by general (dis)trust towards parties in general. Organizational 

autonomy is the most difficult aspect for quantitative measurement. An composite index utilizing the PSI 

dimensions distinguished by Mainwaring (1999) was created by Jones (2010). 

An alternative approach to PSI is represented by Peter Mair, although it does also refer to stability or closure of 

the party system. PSI is a process by which the patterns of interaction among political parties become routine, 

predictable, and stable over time (Mair 2001, Bakke & Sitter 2005). A system of parties can be said to be 

institutionalised when political parties cooperate, collaborate, and colligate in a standardized and structured way 

(Bértoa 2012: 453). A quantitative method for measuring the degree of closure of the party system was developed 

by Bértoa and Enyedi (2016) and involves three components: ministerial volatility, governing coalition formulae 

and party access. 

The presentation at the conference will include a discussion of the aforementioned measurement methods. Details 

can be found in the cited literature.  

There is no commonly accepted composite measurement method of the PSI. Three measurement strategies used 

by researchers can be distinguished: (1) choosing one easily measurable phenomenon (e.g. electoral volatility) to 

act as a proxy for PSI, (2) distinguishing the crucial dimensions of PSI and assigning indicators to each of them to 

describe a party system and (3) using a chosen composite index including several indicators of PIS to allow 

quantitative comparative and explanatory research. The difficulties regarding measurement of PSI come from two 

factors: the complexity of the phenomenon itself and the ultimate problem of distinguishing PSI from its 

correlates. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ У ВІЗУАЛЬНОМУ ВИМІРІ МІСТА 

(ПІДСУМКИ ПЕРШОГО УКРАЇНСЬКОГО ФОРУМУ ГРАФІТІ ТА УРБАНКУЛЬТУРИ) 

Оскільки візуальний публічний простір сучасних міст, зокрема Києва трансформується швидкими 

темпами та набуває нового образу, постають питання про доцільність та правомірність таких перетворень. 

Левову частку візуального образу міста (поруч із комерційною рекламою) складають як санкціоновані 

декоративні об‘єкти (мурали), так і спонтанні графічні об‘єкти, які створюються всупереч заборонам. В 

публічному мистецькому та урбан-дискурсі все частіше спостерігається термінологічна плутанина щодо 

трьох незалежних явищ та понять, а саме: графіті, стріт-арт, муралізм, - виникає безліч неоднозначних, 

дивних та упереджених суджень стосовно просторового та візуального вимірів міста. Необхідно обмежити 

безапеляційні твердження та висловлення негативних оцінкок, а натомість через діалог з‘ясувати мотиви 

та наміри кожної ланки-актора цих перетворень.  

19 листопада 2016року відбулася зустріч, об‘єднана під загальною назвою «Перший український Форум 

графіті та урбанкультури», яка проходила в концептуальному просторі «Prostir86». Метою зустрічі було 

розширення уявлень про сучасний візуальний образ міста та можливі контрольовані і неконтрольовані 

фактори його перетворень.  

Субкультурі графіті в Україні вже більше 10 років. Вона почала розвиватися спочатку в західному регіоні 

(у таких містах як Львів, Луцьк, Тернопіль через географічну близькість до Польщі легко реалізовувалися 

можливості отримувати інформацію та інструменти від європейської графіті-спільноти), а згодом 

розповсюдилася в Києві, Одесі та інших містах. Поступово графіті-спільнота розширювалася новими 

командами, члени яких постійно удосконалювали навички малювання аерозольними фарбами, 

ускладнювалися їхні техніки та стилі малювання. До 2010 року в Україні проводилися фестивалі 

молодіжної культури різного спрямування: музичні, спортивні, політичні та громадські акції, - за участю 

графіті-художників зі всієї України та ближнього зарубіжжя. Сьогодні водночас з тотальною доступністю 

інформації у мережі Інтернет загалом, а також у соціальних мережах зокрема, комунікація графіті-

спільноти віртуалізується, а сама діяльність поступово вироджується. 

В окремий блок обговорення було винесено теми, пов‘язані з несанкціонованими написами різної 

тематики в просторі міста. Позасубкультурне графіті, а саме соціальне (у різних його формах та проявах: 

соціально-побутове, соціально-протестне, естетичне) є ефективним каналом комунікації та може 

виступати потужним інструментом формування та трансформації суспільної свідомості, а також 

маніпуляцій свідомістю. На стінах можна зустріти сьогодні написи та малюнки найрізноманітнішого 

змісту. Деякі з них є спонтанним виплеском думок чи емоцій школяра, студента чи будь-кого, а деякі 

зроблені навмисне, з метою не просто монологічно висловитися, а бути почутим. В Києві таким видом 

діяльності займаються як творчі об‘єднання, так і вільні художні колективи, так і стритартисти-одинаки. 

Стріт-арт проекти та самі акції ретельно обмірковуються та готуються авторами, певний час 

оформлюється ідея, свідомо обираються місце, площина, символічне навантаження, цільова аудиторія та 

очікуваний результат від розміщення певного арт-об‘єкту у місті.  

На зустрічі Форуму вдалося об'єднати в діалозі здавалося б непоєднувані частини: представників 

субкультурної графіті-спільноти, стріт-артистів, художників, які декорують вуличні екстер'єри, вуличних 
графоманів, які не відносяться до жодної з означених течій. Спільним для них є те, що всі вони змінюють 

візуальний образ міста, іноді навіть за допомогою схожих інструментів. Основні відмінності у діях цих 
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представників міської культури полягають у тих намірах (інтенціях), мотиваціях та очікуваних 

результатах своєї діяльності. Також до обговорення було залучено експертів: голову Громадської 

організації «Культурна асамблея» та члена ради Art Ukraine Foundation. Спілкування з представниками 

графіті-спільноти дозволило зробити такі висновки: малювання графіті для сьогоднішніх представників 

субкультури – це «lifestyle» (стиль життя), в якому малювання аерозолем в екстримальних умовах з 

великими викидами адреналіну та гостре почуття своїх незаконних дій є одними з основних цінностей 

групи. При цьому об‘єктивна естетична складова результатів діяльності не є важливою і цікавить 

графітіста тільки у тому відношенні, що чим він краще володіє технікою та стилем, тим «голосніше» він 

може заявити про себе всередині спільноти. Питання про популяризацію себе за межами спільноти 

порушується тільки в тому сенсі, що анонімні малюнки є протизаконними діями, а отже підривають 

систему і є своєрідною відповіддю на візуальне насилля реклами, політичної агітації та іншого 

«візуального бруду». Песимістичні настрої цієї маргінальної спільноти пов‘язані з тим, що сьогодні 

порушуються механізми «визнання – не визнання» членів субкультури. А саме через те, що 

демонструвати свої «досягнення» можна тепер не на стінах міста безпосередньо, а на фотографіях в 

соціальних мережах. І навіть коли, малюнок фізично припинив своє існування і ніби не має більше 

комунікативної сили, то він продовжує «збирати лайки» в соцмережах. Самі члени графіті-спільноти 

стверджують, що це нівелювання їхніх цінностей і симуляція графіті. Більшість сьогоднішніх художників-

муралістів та декораторів мають пов‘язане з субкультурним графіті минуле. Практика графіті дозволяє їм 

розвинути художні таланти, відточити художню майстерність та згодом мати можливість виконувати 

комерційні замовлення. Але лише деякі графітісти, що «подорослішали» залишаються в художніх 

професіях або дотичних до них, як наприклад, дизайн. Загалом вони знаходять себе у найрізноманітніших 

професіях. Тому графіті-бекграунд жодним чином не визначає подальшу професійну діяльність. 

На відміну від перших, вільні художники налаштовані першочергово на естетичну функцію своїх творів, 

саме прикрашання є основним їхнім мотивом. Простір міста для них – це просто площина для реалізації 

своїх творчих задумів. Іноді перед ними стоїть задача декорувати конкретну стіну малюнком на задану 

тему, тоді акценти зміщуються саме на образний ряд зображення в межах авторського стилю та манери, 

який буде відповідно відображати той зміст, який в нього закладений. Але тема із зовні задається тоді, 

коли художники виконують комерційні замовлення, тоді їхня діяльність визначається як робота 

декоратора. Вільні молоді митці та стритартисти обирають публічний простір міста для реалізації своїх 

творчих задумів тому, що він є на їхню думку, ефективним каналом комунікації, через який ідеї досягають 

якнайбільшої кількості реципієнтів. За умови, що стріт-арт об‘єкти навмисне органічно вплітаються в 

повсякденний звичний для містян простір, змісти, що закладені в них, природним шляхом проникають в 

свідомості глядачів. Таким чином вони ненав‘язливо, без жодної агресії та примусу впливають певною 

мірою на свідомість. Автори міського стріт-арту альтруїстичні, вони налаштовані на безкорисливе 

розповсюдження своїх творчих ідей, а деякі – цінних думок. Вони задовольняються результатом, що їхня 

думка чи візуальний образ були трансльовані в міський простір і мають сподівання, що вони будуть 

побаченими і почутими містянами. При цьому актуальним залишається питання семіотичної складності 

графіті та стріт-арт повідомлень в просторі міста, а також варіативності їхнього тлумачення. 

*за матеріалами бесід з представниками української субкультурної графіті-спільноти, стрітартистом 

Єжи Коноп’є та Творчим об’єднанням «Синій Кит». 

 

Кірюхін Д. І. (м. Київ) 

denn_krn@mail.ru 

(НЕ)РІВНІСТЬ В ПЕРІОД СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Падіння Радянського Союзу збіглося з «неоліберальної революцією», в чомусь навіть стало її апофеозом, 

тому є цілком логічним, що економічні та політичні реформи на пострадянському просторі задавалися 

уявленнями про безальтернативність ліберального курсу в економіці, реалізація якого призвела до 

суттєвого зростання соціальної нерівності. Більше того, в суспільствах, що трансформуються, яким є й 

українське суспільство, так само як й в суспільствах з розвиненою ліберальною економікою, є досить 

поширеним уявлення (на його наявність вказує цілий ряд дослідників, в тому числі і З.Бауман) про 

неминучість ситуації з нерівністю. Причому якщо для тих же США або Великої Британії така ситуація 

обґрунтовується переконанням в тому, що багатство «просочується» зверху вниз (так звана система 

«trickle-down sales pattern»), що багатство небагатьох сприяє розвитку економіки і, зрештою, призводить 
до поліпшення добробуту всіх (в основі цього переконання лежить теорія С.Кузнеця), то в країнах, що 

розвиваються, проблема нерівності часто-густо сприймається як природний хід справ, неминуча «плата» 

mailto:denn_krn@mail.ru


29 

 

за трансформацію, «плата», на переконання багатьох, не така вже й висока, за приєднання до «елітарного 

клубу» розвинутих держав. Питання тільки в тому, що тут ми стикаємося з двома ілюзіями, по-перше, з 

тою, що лише таким шляхом — шляхом, котрий стимулює нерівність, — можна побудувати розвинену 

економіку (котра, як передбачається, в решті решт цю нерівність знизить), і, по-друге, що це єдиний шлях 

модернізації суспільства. В результаті проблема нерівності хоча і є надзвичайно чутливою і має суттєвий 

вплив на соціальні та політичні процеси в таких суспільствах, як українське, тим не менш, як це можливо 

не є парадоксальним на перший погляд, вона за великим рахунком залишається на периферії суспільної та 

експертної уваги і, відповідно, зменшення нерівності (проблема справедливості розподілу) розглядається 

як завдання, що є підпорядкованим іншим більш значущим соціально-політичним цілям (національне 

відродження, лібералізація економіки тощо). 

А отже, невдоволення зростанням економічної нерівності, що фіксується в ході досліджень, не 

трансформується на масштабну політичну вимогу соціальної справедливості. Деструкція класової 

ідентичності призвела якщо не до смерті (термін «смерть» видається в даному випадку досить 

категоричним і ми вважаємо за краще його уникати, хоча і не впевнені, що це варто робити), то як мінімум 

до істотного послаблення класової солідарності, а отже — й політичного суб'єкта, який би міг системно 

відстоювати вимоги більш справедливого розподілу доходів, соціальних благ в цілому. Множинність 

ідентичностей — ситуація, котра є властивою для найбільш розвинених сучасних суспільств, — 

призводить до того, що на перший план виходять проблеми, пов'язані з так званою «екзистенційною 

нерівністю», боротьба з якою, і тут можна цілком погодитися з Й.Терборном, сьогодні дійсно йде набагато 

успішніше, ніж боротьба за соціальну справедливість. Суспільно-політичний дискурс, що домінує, 

орієнтований на проблеми ідентичності або, більш широко, проблеми гендерних, культурних, релігійних 

прав (у варіанті країн Європи та Північної Америки), а не на проблему нерівності доходів. 

Соціальні та політичні трансформації посткомуністичних суспільств призвели не просто до зростання, але 

й до зміни нерівностей в цих країнах. Нерівність являє собою багатовимірний феномен. Критерії, 

відповідно з якими здійснюється внутрішня диференціація суспільства на різні соціальні групи 

(спільноти), і те, як відносини між цими групами структуровані, наскільки представники кожної з них 

мають доступ до економічних і владних ресурсів, як розподіляється між ними спільне благо, нарешті, те, 

як структуровані відносини всередині цих спільнот, власне, і визначає систему рівності/нерівності в межах 

національних держав, або, коли мова йде про відносини між державами, систему глобальної нерівності. 

Тому коли ми говоримо про перетворення нерівності, то мова йде про зміну цього порядку, порядку того, 

хто визначає правила розподілу, яка соціальна група виявляється домінуючою, за рахунок іншої. 

Для України є властивою й криза легітимації існуючих нерівностей і апеляція до політичного ідеалу 

патерналістської держави. Цей патерналізм, про який широкого говорять дослідники (часто-густо 

помилково характеризуючи його як спадщину радянських часів) виник аж ніяк не випадково і його було б 

невиправдано розглядати як форму ностальгії. Адже, з одного боку, він являє собою реакцію розчарування 

на можливість ліберальної ринкової економки забезпечити прийнятну нерівність доходів, а, з іншого боку, 

реакцією, обумовленою культурною традицією, на соціальне розшарування. В обох випадках Україна не 

дисонує з трендами, що спостерігаються сьогодні в економічно і політично розвинених країнах, особливо 

в країнах Південної та Східної Європи. А ці тренди пов'язані із зростанням нерівності не лише соціальної, 

але й, що вкрай важливо відзначити, з кризою демократичної моделі, тобто з політичною нерівністю, що 

викликала такі позасистемні «контрдемократичні», як їх позначає П.Розанвалон, рухи в країнах ЄС і 

США, прикладом яких є Occupy Wall Street. 

 

Костенко Н. В. (г. Киев) 

Natalia.Kostenko@gmail.com 

ИЗ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ УКРАИНСКИХ МЕДИА: КОНТЕКСТ НЕДОВЕРИЯ 

Сегодня мы все пребываем внутри медиа, как когда-то, опережая время, предполагал МакЛуен, или как 

будто находимся в середине ими созданной обволакивающей инсталляции (Лэш). Действительно, 

«вездесущие» медиа ловко внедряются в современную жизнь, захватывая индивидуальные склонности, 

меняя структуры власти, конфигурации восприятия, чувствования, взаимодействия с людьми и 

институтами.  

В Украине, они прошли тот же путь, отставая и наверстывая упущенное в глобальных трендах, 

своеобразно, а порой до неузнаваемости, воплощаемых в локальной географии. Один из итогов 25-ти 

летней истории украинских медиа − уплотнение контекстов недоверия к ним, что возбуждает 
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неоднозначные рефлексии, которые концептуально варьируются  в широком диапазоне между 

социальными эффектами и культуртехниками в версии немецкой медиатеории. Эмпирические 

свидетельства недвусмысленны: медиа-скептицизм в украинском обществе заметно возрастает в 

обстоятельствах дефицита доверия к социальным и политическим институтам, а также насыщения 

социума различными медиа-источниками. Это не столь уж удивительно на фоне снижения социального 

доверия практически повсеместно, не исключая развитые страны, чему есть множество причин и что 

актуализирует дискурс об условиях и механизмах современных демократий.  

В состоянии системной турбулентности, экономической рецессии и военных действий на Донбассе, т.е. в 

состоянии «emergency», в котором последние три года пребывает украинское общество, невысокие 

показатели социальной открытости вполне объяснимы и предсказуемы. Тем не менее, влияние СМИ на 

текущие контексты доверия, генерируемого в социуме, остается весьма существенным, несмотря на их 

пошатнувшийся авторитет необходимого и достаточного информатора. При разнообразии функций 

современных медиа вопрос о влиятельности их прямого и опосредованного воздействия остается 

открытым. Особенно, принимая во внимание необходимость отстаивать национально-политическую 

идентичность в условиях информационных атак извне и обновляющегося регулирования информационной 

сферы, политической мобилизации медиабизнеса, конкурирующей активности интернета и пр.  

Несомненно, имеются очевидные структурные оправдания относительно того, доверять или не доверять 

медиа. Регрессионный анализ данных мониторинга «Украинское общество» (Институт социологии 

НАНУ) определяет два из них наиболее важными − материальный достаток семьи и регион проживания. 

Первое означает, что, с понижением материального статуса существенно понижается и доверие к 

публично циркулируемой информации, т.е. чем хуже живут люди, тем они меньше доверяют тому, о чем 

сообщают им официальные медиа. Наличествует и строгая региональная дифференциация: с Запада на 

Восток траектория недоверия поразительно повышается, тогда как раньше этих различий не наблюдалось.  

Среди культурных обоснований доминирует политический акцент в восприятии и оценках медиа. 

Сопоставление отношения к СМИ с политическими установками аудиторий дает понять, что граждане 

расценивают медиа как инструмент политического воздействия и нелояльностью к ним манифестируют 

свое недовольство текущей украинской политикой и политическими элитами. Между тем, 

«медиатизированная социальность» (Фрош), к чему медиа приучили публику,  одновременно продуцируя, 

например, феномены «дистанционного сострадания» и «усталости от сочувствия», или, скажем, 

«премедиации будущего» (Бек), едва ли описывается в терминах очевидных линейных зависимостей, 

будучи производными от глубинных культурных интенций, представлений о должном и желаемом, 

аффективных реакций. Разумеется, восприятие медиа существенно зависит от их контента. По данным 

«Мониторинга политических новостей» (Академия Украинской Прессы), стратегии ведущих украинских 

каналов предусматривают публичную артикуляцию политических преференций их собственников и 

близких к ним политических игроков, что дифференцирует аудитории и очевидно не содействует 

укреплению доверия к каналам.  

Однако, недоверие к СМИ возбуждает и критическую способность обычного потребителя, тогда как 

безоговорочная доверительность к ним легитимирует его незнание в тех или иных областях, поскольку 

служит «инструментом институциональной экономии» (Розанваллон), отменяя задачу проверять 

информацию и устанавливать ее достоверность. Восприятие украинских медиа преимущественно 

политическим и идеологическим вещателем приглушает ожидания людей получить от них 

беспристрастную информацию. Возникает дилемма: или искать новые источники информации, или 

принять за данность тот факт, что публичная сфера страдает двусмысленностью, и на такую 

коммуникацию нельзя  полагаться.  

 

Mikołaj Pawlak (м. Варшава) 

mikolajpawlak.bio.uw.edu.pl 

INSTITUTIONAL THEORIES IN EXPLAINING  

SOCIETAL TRANSFORMATIONS IN POLAND 

The new institutionalism is a broad collection of theories and conceptual tools bringing together several social 

sciences: economy, sociology, political science, management studies etc. Its core assumptions are the historical 

salience of institutions, which are not always efficient, and the rejection of homo economicus as explanatory 

model of human behavior (Greenwood et al. 2008; Sadowski 2014).  



31 

 

Since 1989, when communism broke down in Poland, the historical branch of new institutionalism was applied by 

sociologists attempting to make sense of the Polish transformation from a communist regime and planned 

economy to democracy and market economy (Kolasa-Nowak 2010; Pawlak 2013a). The institutional analysis 

contributed to the refutation of the transitional paradigm (O‘Donnell, Schmitter, Whitehead 1986; Offe 1996), 

according to which the change from the communist regime had democracy and free market as its telos.  

The institutional contribution to the building of the transformational paradigm rests in evidencing the outcomes 

(often unexpected) of interactions of social actors embedded in various domains who were designing the new 

institutions, adapting to these institutions, or anticipating them. This social process of transformation is thereof not 

leading to the designed goal but is an emergent outcome of actions. 

The transformation was conceptualized as an institutional change. It was shaped by actors of different interests 

and ideological views, whose dispositions were formed by path-dependency (David 1985, Pierson 2004). The 

mentality shaped in the communist regime was attributed as a source of their motivations and mores. Quite 

quickly, the analysis began to focus on the real and potential conflicts between the winners and losers of the 

transformation (Rychard 1999).  

The institutional perspective allows us to understand why political and economic institutions got transformed 

quite quickly and took a neo-liberal form, while the distributive systems (health care, pension system, higher 

education) remained paternalistic for a relatively long period of time (Szelenyi, Wilk 2010). 

When Poland accessed the European Union, institutional theories were applied to understand the Europeanization 

of Poland (Olsen 2002; Radaelli 2000). The institutional approach helped to understand the diffusion of practices 

and modeling of Polish institutions according to European patterns (Kozak 2012; Pawlak 2013b; Zubek, 

Staroňová 2012). 

Recently, the European Union ceased to be an unquestionable model for change. What distinguishes this new 

phase of changes is that this does not require a new theoretical approach. Yet, reflecting upon the shortcomings of 

the previous institutional analysis of the societal transformation is a way of scientific development. The previous 

institutional analyses were too much oriented towards macro-processes: scholars had the ambition to explain ―the 

whole transformation‖ or to provide a theory of ―the whole Polish society‖.  

In my research program, I postulate the review of certain social fields (mesolevel social orders) (Fligstein, 

McAdam 2012) and the subsequent systematization of the outcomes of these case studies. We are already able to 

build such new institutional synthesis based on existing treatments of certain social fields, like: migration policy 

(Łodziński, Szonert 2016; Pawlak 2013a, 2013b); environmental policies (Niedziałkowski, Paavola, Jędrzejewska 

2012); social work (Kaźmierczak 2012; Zalewski 2005); higher education (Kwiek 2015; Pacuska 2014; Sadowski 

2016); non-governmental organizations (Piróg 2014; Skrzypczak 2015); policies towards ethnic minorities 

(Łodziński 2014); corporate governance (Szalacha-Jarmużek 2012); policies towards disabled (Federowicz 1994) 

etc. 

Another issue in the institutional analysis of transformation is the preoccupation with the influence of the 

communist legacy and the misleading application of the path-dependency approach. I argue that the effects of 

social organization during the communist regime are exaggerated in the current research of Poland.  

In many institutional approaches, a post hoc fallacy is committed: the past is used as a simple explanation of the 

present. Quite often the mentalist approach is implemented and the motivations of social actors are described per 

their psychological or cultural features, not as an out-come of institutional conditions.  

This situation renders that the institutional analyses are sometimes blurred by catch-phrases/buzz-words like 

homo-sovieticus or sociological vacuum. 
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ФАХІВЦІ-ІНЖЕНЕРИ І БІЗНЕС-СФЕРА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Закінчивши навчальний заклад, кожен молодий фахівець постає перед вибором: влаштовуватись на роботу 

в державну структуру чи приватну кампанію або продовжувати навчання в аспірантурі та займатися 

науковою діяльністю. Сьогодні між державним та приватним сектором існує суттєва різниця, а саме: 

розмір заробітної плати (яка не завжди офіційно виплачується), соціальний пакет (оплачувана відпустка, 

лікарняний, медичне страхування), додаткове навчання за рахунок організації, умови праці тощо. Важко 

визначитися, яка сфера має більше переваг, але кожна потребує кваліфікованих, освічених, молодих 

спеціалістів з якісною вищою освітою. Якщо державний сектор характеризується більшою стабільністю, 

набуттям практичного досвіду, пенсійним забезпеченням в майбутньому, мінімальним соціальним 

пакетом, то приватний може «похизуватися» більш високою заробітною платою, зручними умовами праці 

та новітньою, більш сучасною технікою, медичним страхуванням, при цьому, ненормованим робочим 

днем, частими відрядженнями та незапланованими заходами. 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» – 

найбільший вищий навчальний заклад України, який відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Про 

українських фахівців-інженерів знають в усьому світі. Тому у більшості випускників при закінченні 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» майже не постає питання щодо працевлаштування. Більшість 

старшокурсників, навчаючись в університеті, працюють та набувають практичного досвіду на 

підприємствах.  

Сьогодні в Україні діє велика кількість міжнародних орнанізацій, які із задоволенням беруть на роботу 

молодих фахівців-інженерів. Прикро, що, в основному, це приватні  міжнародні організації, а не 

українські державні промислові підприємства. Міжнародні кампанії вкрай зацікавлені у найкращих 

фахівцях, тому й пропонують умови, які приваблюють молодих спеціалістів в Україні.  

Часто українські інженери поєднують роботу одночасно в декількох організаціях різних форм власності 

(державна і не державна). Це, здебільшого, робиться як задля отримання гідної заробітної плати, так і для 

того, щоб мати соціальну захищеність в майбутньому з боку держави (пенсійне забезпечення). Прикладом 

може бути фахівець, який працює в державному науково-дослідному інституті (НДІ) над науковою 

розробкою та паралельно здійснює практичну діяльність в комерційному секторі.   

В умовах ринкової економіки все більшого значення набуває ведення приватного бізесу, відкриття власної 

справи. Згідно зі статистичними даними кількість державних підприємств з кожним роком зменшується, а 

кількість приватних постійно зростає. В соціологічній енциклопедії бізнес визначається як діяльність 

підприємницького чи комерційного характеру, що ведеться з метою отримання прибутку з дотриманням 

законодавчих норм і правил [1, С. 46]. 

Хотілося б наголосити, що саме власний бізнес міг би вирішити проблеми молодих фахівців, які 

намагаються поєднати роботу в державній структурі з роботою в недержавній організації. Відкривши 

власну справу, інженер сам створює умови праці на підприємстві, чітко спрямовує свою дослідницьку 

діяльність на результат та отримання прибутку, не відволікаючись, при цьому, на вирішення другорядних 

завдань чи, виконання, роботи, що не стосується інженерії. 

Щодо можливості відкриття власної справи та побутови приватного промислового підприємництва в 

Україні, – тут постають певні питання. По-перше, навчаючись в школі, на нашу думку учні не отримують 

достатньо інформації про бізнес або підприємництво, тобто, у молоді не формується культура ведення 

приватної справи та бізнесу в майбутньому. По-друге, навчаючись вже у ВНЗ студенти в Україні 

здебільшого націлені на отримання якісних знань та влаштування на престижну, високооплачувану 

роботу, а не на відкриття власної справи та вкладання перших власноруч зароблених грошей у побудову 

бізесу, який в майбутньому може принести дохід в десятки разів більший за певний оклад та набагато 

більше можливостей для самореалізації. 

Отже, без певного рівня бізнес-освіти ведення підприємницької діяльності в сучасних умовах неможливе. 

Сьогодні йде мова про підготовку не просто технічного фахівця, а інженера-підприємця, який буде 

впевнений, що ті кошти, знання, час та досвід, які він витратить на побудову власної інженерної справи 

обов‘язкого знадобляться державі та принесуть йому прибуток. На жаль, Україна не зовсім стабільна у 

своєму векторі розвитку держава, саме тому складно передбачити потребу у певних розробках та 

наукових ноу-хау.  
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Таким чином, в умовах ринкової економіки, не тільки фахівці старшого покоління, але й молоді 

випускники після закінчення ВНЗ виявляються не готовими до нових викликів. Освіта повинна не тільки 

надавати знання, а й допомогти адаптуватися до постійних стрімких змін та готовути кадри відповідно до 

вимог ринку праці та викликів сучасного суспільства. На нашу думку сьогодні потрібно орієнтуватися на 

підготовку інженерів-підприємців, які б могли не просто йти в ногу з часом, але й ефективно будувати 

економіку України, спираючись на власне виробництво на основі сучасних інженерних розробок. 
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УКРАЇНА В ДИНАМІЧНОМУ ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 

Присутність інтернету в повсякденному житті сучасної людини стає звичною справою. Здешевлення 

доступу до всесвітньої мережі, поява нових мініпристроїв/девайсів для мобільного виходу в інтернет без 

прив‘язки до стаціонарних комп‘ютерів залучає у лави користувачів все більшу кількість населення. 

Ситуація в різних державах світу, звісно, розрізняється. На 2016 рік 61% (2,1 мрд) всіх користувачів 

Інтернету в світі живуть в топ-10 країн, або майже дві третини (2,5 млрд) всіх користувачів Інтернету в 

світі (3,4 млрд) живуть в топ-20 країн: Китай, Індія, США, Бразилія, Японія, Росія, Нігерія, Німеччина, 

Великобританія, Мексика, Франція, Індонезія, В‘єтнам, Турція, Філіпіни, Південна Корея, Італія, Іран, 

Іспанія, Пакістан. Україна знаходиться на 34-му місці за кількістю користувачів (19,7 млн) [Internet Live 

Stats, 2016]. Рівень проникнення інтернету (penetration) в Україні становить 44%. Країни-сусідки за цим 

показником: Перу (41%), Мексика (45%), Філіпіни (44%), Іран (49%), Таіланд (43%), Кенія (45%),  

Еквадор (43%), Туніс (48%), Болівія (41%), Молдова (48%), Панама (45%).  

 Дещо вищий рівень проникнення інтернету (50–60%) в таких країнах як Китай (52%), Грузія 

(53%), Південна Африка (52%), Турція (58%), Болгарія (59%), Беларусь (61%), Італія (66%), Аргентина 

(69%) та ін. Ще вищий рівень проникнення інтернету у Росії (71%),  Польщі (72%), Ізраїлі (73%), Чилі 

(78%), Словакії (83%). Найвищі показники у таких країн як Норвегія (98%), Нідерланди (94%), 

Великобританія (93%), Японія (91%), Арабські Емірати (92%), США (89%), Канада (89%), Нова Зеландія 

(89%), Німеччина (88%), Південна Корея (86%), Австралія (85%) та ін. Найнижчі показники у таких 

країнах: Єгипет (33%), Гана (28%), Судан (26%), Ангола (23%), Зимбабве (21%), Уганда (19%), Бангладеш 

(13%), Малі (12%), Мозамбік (6%) та ін. В Індії найвищий темп приросту у рівні проникнення: зокрема, з 

19% 2014 року до 34% 2016 року [Internet Live Stats, 2016]. 

 Нинішня конфігурація кількості і обсягу користувачів за країнами і регіонами свідчить про 

важливі зрушення. Інтернет-технології почали поширюватися зі США і розвинених європейських країн і 

певний час кількість користувачів та основні практики використання інтернету збільшувалися за рахунок 

цих регіонів. З 2008 року частка онлайн-користувачів Китаю перевершила цю частку в США і приріст 

продовжується. Інші азіатські, латиноамериканські країни теж починають рухатися у цьому напрямі. 

Частка інтернет-користувачів з 2002 року до 2012 року в європейських країнах і Північній Америці в 

загальному балансі регіонів зменшилася в два рази – з 66% до 33%. В цілому за регіонами на 2016 рік 

співвідношення інтернет-користувачів є таким: кожен другий юзер – житель Азії, кожен п‘ятий – 

Північної і Південої Америки, майже кожен п‘ятий – Європи, кожен десятий – Африки [Internet World  

Stats, 2016]. 

 Потенціал підключення нових користувачів у розвинених країнах майже вичерпано, тоді як в 

інших регіонах залучення лише починається або йде пришвидшеними темпами. Зокрема, 48% мешканців 

Китаю (загальна кількість населення 1,38 млрд), 65% – Індії (кількість населення 1,33 млрд) є величезним 

резервом для появи нових користувачів. В цілому переважну більшість нових онлайн-користувачів 

наступного десятиліття будуть становити жителі незахідних країн. Така ситуація трансформації 

глобального інтернет-простору і місця в ньому різних країн потребує переосмислення.  

 Мережі комп‘ютерних мереж стали основою всіх видів діяльності в усіх сферах людського життя, 

що й конституює мережеве суспільство. Перебувати онлайн, бути на зв‘язку, сприймати / пересилати 



35 

 

інформацію в мережі, створювати і розповсюджувати власні повідомлення у соціальних медіа стає 

непроблематизованою реальністю повсякдення для все більшої кількості людей з різних соціальних груп і 

держав. Значна частина повсякденних практик набуває дигітальної форми і пов‘язана із перебігом їх у 

мережевому просторі, задовольняючи різноманітний спектр потреб – професійних, громадських, освітніх, 

побутових, інформаційно-комунікативних, розважально-дозвіллєвих, самореалізаційних тощо. 

Відстеження динаміки доступу до мережі, реконфігурації глобального інтернет-простору, специфіки 

мережево-цифрової культури на глобальному, міжрегіональному, локальному рівнях є постійними 

завданнями для сучасного міждисциплінарного поля інтернет-досліджень, результати яких мають бути 

задіяними у розробці державної політики – інформаційної, соціальної, культурної.  

 

Степаненко В. П. (м. Київ) 

vikstepa@gmail.com 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ФАКТОР ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА ПОЛІТИЧНА 

ПРАКТИКА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

Сучасна українська держава з усіма її сучасними особливостями та суперечностями розвитку не відбулася 

б з 1991 року без фактору активності і тиску громадянського суспільства – патріотично налаштованих та 

соціально активних громадян. Громадянське суспільство в різних його формах і проявах, яке почало своє 

становлення ще в радянській Україні, розвиток громадських самоорганізацій та їх діяльність наближали 

падіння комуністичної системи й здобуття країною державної незалежності, а відтак – стало фактором 

державотворення. А вже у перші роки державної незалежності був також здійснений важливий крок для 

становлення громадянського суспільства в Україні, а саме – законодавча легітимація та забезпечення 

правових основ діяльності добровільних, неурядових організацій та об‘єднань громадян. Власне, 

історично і за своїм структурним значенням чинника анти-комуністичних революцій та їх ідеологічних 

легітимацій наприкінці 1980-х – початку 1990-х років громадянське суспільство в Україні формально мало 

чим відрізнялось від центрально-європейських пост-соціалістичних аналогів.  

Одначе, були і суттєві відмінності. Виклик української трансформації полягав у її поліморфності, 

політично практичними наслідками якої були розведення та ієрархізація стратегій ―розбудови держави‖ – 

з одного боку і суспільної модернізації (розвитку громадянського суспільства) – з іншого. Відтак, у 

відносинах держави та громадянського суспільства, що формувалось, склалась суперечлива і складна 

конфігурація взаємооберту панування, спротиву та політичної конкуренції. На відміну від 

східноєвропейських демократичних революцій, в яких енергія соціального спротиву громадянського 

суспільства була спрямована проти панування комуністичної держави (―громадяни проти держави‖ за 

висловом В.Гавела), в Україні мейнстрім суспільно-політичної активності спрямовувався спочатку на 

здобуття, ―розбудову‖ та утвердження незалежної держави, а згодом – здебільшого на зміну керманичів та 

владного класу у цій державі, концентрацію активності громадянського суспільства у сфері політичного 

активізму. При цьому всі бюрократичні деформації та системно інституціональні дисфункції держави 

могли виправдовуватись самою необхідністю її існування. Особливості та взаємодія цієї складної 

конфігурації, їх циклічна конвертація та взаємооберт почасти пояснюють і тривалість та незавершеність 

процесів суспільної модернізації, що були відтерміновані в Україні більше ніж на 20-річчя, а також – 

циклічність розвитку протестних політичних стратегій громадянського суспільства у практиках майданів 

та громадських повстань, а також і його ―боротьбістську‖ парадигму розвитку (―проти‖, а не ―за‖). 

―Помаранчева революція‖ 2004 року та ―революція гідності‖ 2013-2014 років стали масштабними, втім 

історично відтермінованними (у зрівнянні з результативністю центрально-європейських 

посткомуністичних перетворень),  послідовними спробами завершення суспільної модернізації в Україні. 

Громадянське повстання 2013–2014 років було також і найбільш радикальною спробою масового 

громадянського залучення у практичну та соціально уявну суспільно-політичну реконструкцію країни – 

фактично, її «перезавантаження». Втім, цей масовий політичний досвід пошуку нових форм як прямої, так 

і репрезентативної демократії, а також державності у їх майже ідеально-нормативному соціальному 

уявленні у реальній практиці неминуче стикався (і продовжує стикатись) з чисельними 

інституціональними системними пастками, породженими інерційною сталістю, структурно ізоморфною 

тяглістю та почасти репродукуванням системних бюрократично-корпоративних деформацій як самої 

держави, так і громадянського суспільства, що оперує в умовах тих же деформованих патронально-

клієнтелістських соціальних відносин.  

Водночас, саме громадянське суспільство – соціально активні небайдужі громадяни, волонтерські 

самоорганізовані мережі, а також НУО, незважаючи на всі вади та обмеженості останніх – є єдиним 
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внутрішнім найбільш послідовним суспільно-політичним актором модернізаційних змін в країні, а також 

державотворчим фактором. У період після Євромайдану та початку російської військової агресії Росії 

проти України, саме громадянське суспільство було вирішальним домінуючим політичним актором, 

частково перебираючи на себе від мало спроможної держави навіть невластиві для себе функції оборони і 

захисту територіальної цілісності країни. У після-майданний період «громадянське суспільство», а радже 

– мережа активістських НУО менеджерського типу, доволі успішно конкурує з державою у боротьбі за 

ресурси і вплив на прийняття рішень, наприклад у розподілі коштів міжнародних донорських інституцій 

та контролі у сфері анти-корупійних ініціатив. Є ще один надважливий якісний ресурс, потенціал якого у 

громадянського суспільства значно вищий, аніж у держави. Йдеться про рівень суспільної довіри. Так, за 

даними загальнонаціонального опитування Інституту соціології НАН України 2015 р., волонтери та 

волонтерський рух (як автентична сфера громадянського суспільства) отримували довіру майже двох 

третин респондентів. Такий рівень довіри є навіть вищим, аніж до такого традиційно високого за рівнем 

довіри інституту, як армія (з довірою до неї 41,2 % опитаних), не кажучи вже про державно-владні 

інституції і політичні партії, які не мають навіть 20% сукупного рівня довіри респондентів.
4
  

Отже, можна сказати, що громадянське суспільство відбулося як впливовий актор політичної сцени та 

практики в Україні. Разом з тим, виклики власної інституціоналізації, які стоять перед вітчизняним 

громадянським суспільством, є завданнями більш складними та системними, аніж скинути з владного 

трона авторитарного диктатора. 

Певні орієнтири інституціональної трансформації громадянського суспільства в країні можуть полягати у 

таких напрямах: 

 трансформація «боротьбістської‖ парадигми у програму оцивільнення суспільних відносин, 

соціальної солідарності, зміна інституціональних правил гри у бік їх прозорості, рівної участі та 

верховенства права;    

 розширення соціальної бази громадянського суспільства, орієнтація діяльності НУО на практичні 

запити і потреби громадян, трансформація мережі НУО від переважно організацій менеджерського типу 

до координаційних центрів громадянської самоорганізації і волонтерських ініціатив; 

 нейтралізація небезпек екстремізму, насильства та ксенофобії в контексті актуалізації проявів 

―поганого громадянського суспільства‖ (Ш.Берман), зростання оберту неконтрольованих збройних 

арсеналів, фізичних та символічних засобів насильства; 

 формування ефективної системи контролю за владою та суспільно значущими рішеннями; 

 формування та розвиток комунікаційних консенсусних практик загальнонаціонального та 

міжрегіонального форматів, ефективних медіативних структур для пошуку цивільних, ненасильницьких 

способів розв‘язання та регуляції конфліктів.    

 

Фінько А. Є. (м. Київ) 

anton@kcpik.org.ua 

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  

СИСТЕМ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

Аналіз трансформації нашого суспільства впродовж останніх 25 років, конче потребує врахування змін у 

системі міжнародних відносин наприкінці XX – на початку ХХ ст., що справили вплив на 

зовнішньополітичне позиціонування країн, утворених на уламках радянської системи військово-

імперського штибу. Зазначимо, що в світовому устрої та чи інша система міжнародних відносин 

утверджувалась переважно як компроміс щодо балансу сил акторів/великих держав у підсумку великих 

континентальних чи глобальних конфліктів, формуючи при цьому певний торгово-економічний лад.  

Наприклад: Віденська система, що у 1814-1815 рр. зафіксувала після Наполеонівських війн баланс між 

Британією, Росією, Пруссією і Австрією й забезпечила торгівлю по Рейну, Мозелю та Маасу; Паризька 

система 1856 р. (баланс між Британією та Францією), що надала свободу торгівлі по Дунаю; Версальсько-

Вашингтонська система 1919 р., що ствердилась в результаті завершення Першої світової війни утворила 

Лігу націй, уторувавши шлях до проголошення в рамках Барселонської конвенції 1921 р. свободи 

                                           
4
 Степаненко В. Громадянське суспільство: дискурси і практики. – К.: Ін-т соціології НАН Україні, 2015. – 

С.378. 
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залізничного й водного транзиту; Ялтинсько-Потсдамська система 1945 р., що  породила за підсумками 

Другої світової війни ООН з її балансом сил у РБ між США, СРСР, Британією та Францією (в 

економічному ж плані Ялта забезпечила втілення  Бреттон-Вудських угод 1944 р., котрі передбачали через 

механізми ГАТТ [нині СОТ] реалізацію політики зниження тарифних бар‘єрів).  

Специфіка такого чину систем полягає в тому, що з часом вони вочевидь стикаються з проблемою 

розхитування й зношування. До цього спричиняються: послаблення тих чи інших гравців – фундаторів 

системи, що спонукає інших акторів до експансії за рахунок занепалої сторони; зміцнення нових акторів, 

що досі перебували на другому плані; прагнення до ревізії існуючого світового ладу з боку акторів, що 

були упосліджені під час формування такої системи. У разі, якщо дана система вчасно не піддається 

модернізації та реформуванню, зорієнтованому на врахування змін у фактичному співвідношенні сил, 

постає ризик її дестабілізації внаслідок нових каталітичних глобальних чи континентальних конфліктів. За 

приклад такого чину модернізації може нині правити намагання Китаю переглянути  систему квот МВФ, а 

також утвердити на противагу традиційним порядкам Бреттон-Вудсу та його структурам  (МВФ та МБРР) 

нові інституції на кшталт го банку АБІІ зі статутним фондом 100 млрд. дол. Їх планується спрямувати на 

підтримку проектів щодо  формуваннм нового торгово-економічного ладу на основі «Нового Шовкового 

шляху». При цьому очевидно, що загалом сучасна система міжнародних відносин лишається 

нереформованою, а її розхитування відбувається на тлі вкрай небезпечної ескалації конфліктів у світі 

впродовж останніх років. 

Незалежна Україна постала в 1991 р. в умовах, коли  в умовах розпаду Радянського Союзу унаочнилось 

розхитування Ялтинсько-Потсдамської системи. Нова ситуація потребувала корегування світового ладу, 

зокрема через утвердження нової системи стратегічного балансу в Європі. Поодиноким прикладом 

пошуків у цьому напрямі можна назвати пропозиції патріарха школи «неореалізму» проф. Джона 

Міршаймера (Чиказький університет), який запропонував розв‘язати проблему балансу через обов‘язкове 

збереження ядерної зброї за Україною та надання його Німеччині в умовах утримання за російською 

стороною великого війського угруповання в Центральній Європі. Міршаймер наголошував, що жодна 

держава, включно з США не надасть Україні гарантій безпеки. Тоді й сьогодні його пропозиції щодо 

забезпечення стримування ледве не піднімались на глум, зокрема через аргумент «некомпетентності» за 

браком в Україні технологічних та фінансових ресурсів. Не вступаючи в історичні суперечки щодо 

релевантності цього аргументу, зазначимо, що з погляду внутрішньої суспільної динаміки зречення 

України ядерної зброї і власної частки орбітального угруповання, хоча воно й виходило на позір суто із 

вимог політичного здорового глузду, мало далекосяжні наслідки соціального демонтажу. Україна 

унаслідувала від радянської військово-імперської системи надпотужний оборонно-промисловий комплекс 

(ОПК) як фактично «центровий сегмент» соціальної системи, що формував її логіку та забезпечував 

дотримання стандартів науково-технологічної раціональності і смисли життєдіяльності значної части 

суспільства. Відмова від ядерного арсеналу de facto становила собою сигнал з боку політичного класу 

України, що зовнішню безпеку і самостійність викреслено з соціальних пріоритетів.  Певна річ, в умовах 

незалежного існування та очікуваної демілітаризації звуження впливу ОПК було цілком неминучим, однак 

збереження обмеженого ядерного потенціалу, можливо, засвідчило б готовність правлячих верств країни 

зрозуміти прихований сигнал від кіл, що їх представляє Д.Маршаймер: забезпечення безпеки доволі 

великих систем на кшталт України потребує їх утвердження як насправді суверенних акторів системи 

міжнародних відносин. 

 

Ходус Е. В. (г. Днепр) 

hodus2@ukr.net 

СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ СУБЪЕКТНОСТИ В СИТУАЦИИ «ПОСТСОЦИАЛЬНОГО» 

Начнем с того, что современный опыт субъектности в современной социальной гуманитаристике все чаще 

моделируется в соответствии с практической и теоретической ситуацией, которая характеризуется как 

«постсоциальная».  Показательны в этом отношении интеллектуальные дискуссии последних десятилетий 

с их метафорикой «новой атомизации» (З. Бауман), «деструктивной индивидуализации» (Н. Элиас), 

«постсоциальных отношений» (К. Кнорр-Цетина), «коллпаса социального» на фоне «инерции масс» (Ж. 

Бодрийяр), «постчеловеческой персонологии» (Г. Тульчинский). Даже такого поверхностного взгляда на 

«концептуальную карту» современности достаточно, чтобы обнаружить во всех сколько-нибудь 

влиятельных направлениях социальной теории интерес к анализу спектра отношений социального агента 
– с социальными структурами, символическим порядком, иначе говоря – с Большим Другим в 

лакановской терминологии. В известном смысле речь идет о трансформации коллективных условий 
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жизни, дефиците сплачивающих смыслов, истончении, «опустошении» человеческих отношений на фоне 

растущей индивидуализации.  

Отметим, что в актуальных социокультурных обстоятельствах принципиально меняется характер 

субъективности: субъект оказывается замкнутым преимущественно на самом себе и уже не склонен 

отождествлять себя с авторитетной фигурой Другого, того самого к кому, он «может обратиться с 

требованием, поставить вопрос или выдвинуть претензию» [Салецл Р. Тирания выбора.- М.: Издательский 
дом «Дело» РАНХиГС, 2014, с.75]. Как видим, в происходящем «смещении» ментального ландшафта 

проявляется очевидная приоритетная позиция Я в отношении с Другим.  

Самостоятельность, самодостаточность, независимость – вот базовые императивы, определяющие 

актуальный опыт субъективности. В пользу такого предположения говорит, к примеру, популярность на 

рынке поп-психологической литературы разнообразных руководств по самосовершенстованию и личному 

развитию. «Будь лучшей версией себя» (Д. Вальдшмидт), «Уверенность в себе. Книга для работы над 

собой» (Э. Мьюир), «Ты можешь больше, чем думаешь» (Т. Армстронг) - это всего лишь несколько 

названий, выбранных нами произвольно по первой же ссылке на запрос «самые покупаемые книги по 

саморазвитию» в поисковой системе  Google, дающие, тем не менее, ясное представление о  личностных 

преференциях современного индивида.  

Очевидно, что в сложившейся ситуации структура Другого для субъекта уже не обладает той полнотой 

присутствия и определяющего влияния. Как пишет С. Жижек: «Пусть другие будут, я их уважаю, только 

пусть они не вторгаются в мое личное пространство» [Жижек С. Казус Брейвика, или чего хочет Европа // 
Русский журнал. URL: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Kazus-Brejvika-ili-chego-hochet-Evropa]. 

Однако  речь здесь идет не о взаимном уважении, а о постмодерной форме толерантности, при которой 

Другой – детоксицированный Другой, как его определяет Жижек – не воспринимается всерьез во всей 

своей инаковости, ибо в противном случае он рискует превратиться в раздражителя, разрушающего зону 

личного комфорта.  

Как следствие, внешние формы авторитета заменяются индивидуальным авторитетом, когда «собственное 

Я», выступая в качестве объекта по отношению к самому себе, приобретает исключительное значение. 

Стоит заметить, что в такой ситуации наиболее очевидной практикой самоопределения, особенно для 

современных молодых людей, становится нарциссизм, означающий возникновение нового типа 

субъектности, основанной на желании нравится, прежде всего, самому себе. Нарциссический субъект 

экономит чувства, не хочет тратить время на «неправильных» людей, он практичен и целеустремлен,  

отношения и романтика в его жизни вовсе не на приоритетных позициях, ему не нужны авантюры, ему 

нужен комфорт и материальное благополучие.  

Таким образом, необходимость со-присутствия Другого в структуре жизненного мира субъекта 

оказывается под сомнением. Формально структура Другого сохраняется, но происходит нарушение самой 

системы восприятия. И если в практическом плане - на уровне фактического проявления Другость никогда 

не может быть устранена (субъекту всегда нужен Другой, чтобы подтвердить свое собственное 

существование), то в онтологическом смысле Другой для (пост)современного субъекта уже не является 

самоочевидным фактом. В качестве эмпирических подтверждений здесь можно говорить, к примеру, о 

падении уровня социального доверия, характерного для многих стран мира, в том числе, и для Украины, 

деформации межличностных отношений.  

Тем самым, говоря об «отсутствующем» Другом мы фиксируем прежде всего радикальную смену 

«позиций»: если ранее субъект был жѐстко детерминирован полем Другого, признавал его авторитетность 

и право на «идеологический оклик», то сегодня, когда деконструированы любые идентифицирующие 

метанарративы, субъект сам волен выбирать референтные для себя формы авторитета, ни один из которых 

не является доминирующим. При этом ирония сложившейся ситуации состоит в том, что  «мы не только 

не знаем, чем наши действия являются на самом деле, не существует даже глобального механизма 

регулирования наших взаимодействий, - вот что на самом деле означает постмодерное не существование 

большого Другого» [Жижек С.. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології / Пер. з англ. 

Димерець Р.Й. – Київ: ППС-2002, 2008. – 510 с. с.424].  

Вместе с тем, на фоне утраты полноты отношений «Я – Другой», в атмосфере недоверия к сложившемуся 

социальному порядку, государству и связанным с ним институтам власти и контроля, субъект,  теперь уже 

самостоятельно продолжает поиски Другого -  как в смысле  новых «правил игры», с которыми он мог бы 

соотнести свою жизнь и которые могли бы адекватно объяснить и регламентировать всѐ происходящее, 
так и в смысле новых общностей, обеспечивающих хотя бы какое-то ощущение со-причастности.  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiXvfbYrMHNAhVFQpoKHXdLBzwQFgggMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.google.ru%2F&usg=AFQjCNGhPtuSdX71INm2hfetIIY_c306Eg&bvm=bv.125596728,d.bGs
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Примеры тому - солидарситские практики времен Революции достоинства, волонтерство, разнообразные 

формы самоорганизации или в терминологии О. Шпараги  «спонтанной социализированности», 

основанные на доверии, которое оказывают друг другу знакомые и совсем незнакомые люди, 

манифестируя тем самым, что они принадлежат одному и тому же обществу, судьба которого им не 

безразлична» [Шпарага О. Доверие как дар сообществу // Топос. - 2011.- №2. – C. 34]. В этом нам видится 

парадокс cубъектности в ситуации «постсоциального». 

 

Шульга О. М. (м. Київ) 

anshulga@gmail.com 

УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО У ПЕРІОД НЕЗАЛЕЖНОСТІ: 

КРИЗОВІ ЯВИЩА ТА БОРОТЬБА СИМВОЛІЧНИХ УНІВЕРСУМІВ 

Після чверті століття життя українського суспільства за нових соціальних відносин, можна побачити і 

впевнено говорити про основні тенденції розвитку соціуму в цілому. У даному короткому нарисі ми 

пропонуємо зробити це з огляду на загальну концепцію боротьби символічних універсумів, як мета-

смислових систем, які формують матрицю бачення й пропонують інтепретації об'єктивних, 

інтерсуб'єктивних і суб'єктивних подій або явищ. Найважливішими характеристиками символічного 

універсуму є його спроможність задавати межі комунікації й інтерпретації у повсякденному житті. Хоча 

символічні універсуми є інваріантними для кожного суспільства, з огляду на їхню природу, концепція 

боротьби універсумів виявляє свій потужний евристичний потенціал в першу чергу для вивчення та 

розуміння суспільств, що трансформуються. Адже насамперед у цих суспільствах яскраво проявляються 

зазвичай латентні механізми та структури підтримки та зміни символічних універсумів. Період 

трансформації є періодом інтенсивної, а відтак і такої, що добре спостерігається, символічної боротьби та 

зміни мета-смислових матриць.  Хрестоматійним прикладом  подібного суспільства є українське, яке 

переживає саме такі процеси.  

У цьому зв‘язку слід згадати про концепцію доменів символічного універсуму, як царин смислотворчості. 

Вони є ідеально-типовими конструктами у Веберівському розумінні, тому в реальному житті перебувають 

в органічному взаємозв‘язку і тому їх важно виділити у чистому вигляді. Усього виділено декілька 

основних доменів символічного універсуму: мовний, ціннісний, економічний, історичний, політичний,  

релігійний, домен мистецтва, філософсько-науковий. З огляду на тему даної статті, ми розглядатимемо 

зміни у ціннісному та, через вказану вище органічну переплетеність доменів –  у політичному доменах.  

Заміна однієї суспільної матриці іншою з необхідністю включає основні настрої та оцінки населення щодо 

базових критеріїв розвитку суспільства. Одним з таких показників, без сумніву, є соціально-політична 

модель устрою суспільства, суспільний договір між абсолютною більшістю громадян, які мають право 

обирати та невеликою кількістю політиків-управлінців, які пропонують свої послуги з делегування їм 

владних повноважень. Розглянемо перехід суспільства від старої ціннісно-смислової матриці, яку умовно 

позначимо «авторитарною», до нової матриці, що втілюється в «демократичній» моделі.  

Якщо спиратися на багаторічні дані моніторингу Інституту соціології НАН України, то можна дійти 

висновку, що перехід від першої до другої моделі в основних рисах вже відбувся. Дійсно, якщо ми 

спитаємо респондентів, наскільки вони погоджуються із твердженням про те, що демократія є найкращим 

з політичних устроїв для сучасної держави, то більшість (69%) в тій чи іншій мірі погоджується із цим 

твердженням і лише одинадцять відсотків висловлюють протилежну точку зору. Крім того, більшість 

вважає саме демократію основою для стійкого економічного розвитку країни (майже ті самі пропорції 

підтримки-непідтримки). Насамкінець, переважна більшість респондентів заявляють, що не задоволені 

тим, як демократія розвивається в Україні. Здавалося б, українці після чверті століття незалежності 

нарешті демонструють стійку відданість демократії, більшість бачить запоруку успіху виключно у 

демократичному шляху розвитку. 

Однак перші ж глибші розвідки демонструють, що постульована більшістю суспільства відданість 

демократичній моделі постає радше за формальною, а не сутнісною ознакою. 

За обмеженістю місця, ми розглянемо лише кілька індикаторів, які належать одразу до ціннісного та 

політичного доменів, і, що свідчать про відсутність справжнього, а не декларативного, переходу 

українських громадян до дійсно демократичної свідомості, як одного з показників заміни одного 

універсуму іншим. Разом із тим вони є фундаментальними показниками. До таких ми відносимо кілька 

опозицій, до різних полюсів яких так чи інакше тяжіє суспільна свідомість. Першою опозицією є 

відповідальність-безвідповідальність за стан справ в країні, з нею тісно пов‘язана інша: відчуття 
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можливості-неможливості контролювати владу. Наступним показником, який демонструє наявний стан 

справ стосовно готовності наших громадян до демократичного устрою, є їхня залученість до громадських 

об‘єднань, організацій, тощо. Нарешті, важливим індикатором, на якому ми зупинимося, є схильність до 

патерналізму, яка проявляється у бажанні сильної руки.   

Усі ці індикатори є тісно взаємопов‘язаними і черговість їх розгляду тут не є головною, такою, яка 

свідчить про їхню ієрархічну структуру.  

Проблема відсутності відчуття відповідальності у громадян за стан справ в державі не є новою, про що 

свідчать дані нашого моніторингу. Більшість опитаних з року в рік, відповідаючи на питання про те, яку 

особисту відповідальність вони несуть за стан справ в країні, обирали варіант «ніяку». Лише кілька 

відсотків стверджували, що несуть повну відповідальність. Разом із тим порівняння відповідей за літо 

2013 року, як «домайданівського» показника та літа 2015 року, як періоду, коли зміни, що сталися у 

громадській свідомості, вже почали набувати своїх стійких рис, демонструє деяке покращення у питанні 

відчуття українцями своєї відповідальності.  

Якщо у 2013 жодної відповідальності за стан справ в Україні не відчували 67%, то у 2015-му році їх стало 

вже лише 56%. Зміни дійсно помітні та разом із тим, навіть після усіх драматичних подій на Майдані та 

після нього, порівняна більшість респондентів так і на стала відчувати особисту відповідальність за 

ситуації в державі, хоча б часткову.  

Більше того, навіть коли питання ставиться про відчуття відповідальності не в цілому в країні, а в 

конкретному населеному пункті, в якому проживає респондент, так само близько половини не відчувають 

жодної відповідальності. Отриманий у 2015 році показник (частка «ніякої відповідальності» - 47% та 

«часткову відповідальність» - 38%) є найкращим за останні роки і говорить про певне підвищення 

відчуття відповідальності серед громадян. Однак навіть цей показник, після усіх подій кількох минулих 

років демонструє: лише невелика частина українців прийняла на себе відповідальність не те що за стан 

справ у всій країні, а навіть за стан справ у власному населеному пункті.  

Безвідповідальність в українському суспільстві проявляється і у його електоральній активності та 

відсутності традиції контролю за тими, кому делегуються владні повноваження. Щодо першого, то воно 

яскраво демонструється традиційно низькою електоральною активністю на місцевих виборах. 

Президентські вибори, які є в більшій мірі шоу, розрахованим на емоції, а не на змагання раціональних 

аргументів та парламентські вибори, які дещо в меншій мірі, однак також здебільшого захоплюють 

українських громадян, демонструють порівняно високі показники явки виборців – принаймні понад 

п‘ятдесят відсотків. Натомість місцеві вибори з великими труднощами змушують лише близько третини 

виборців прийти на дільниці. Це особливо показово, з огляду на те, що при всій постульованій 

демократичності існуючої системи, громадянину доволі важно контролювати народного депутата, не 

кажучи вже про президента країни. Тоді як місцеві депутати, депутати обласних рад є здебільшого 

вихідцями з безпосереднього оточення громадянина і доступ до них є набагато легшим для нього. Та, що 

важливе, саме вони ухвалюють велику кількість рішень, які безпосередньо позначаються на 

повсякденному житті індивіда.  

І тут ми приходимо до проблеми контролю над обранцями з боку суспільства, точніше його відсутності. 

Як підтверджують відповіді більшості опитаних, люди лише обирають владу, а далі, як вони вважають,  

від них вже нічого не залежить. У протилежному впевнений лише кожен п‘ятий громадянин.  

Абсолютна більшість українського суспільства (83%) впевнена у тому, що контроль за законодавчою та 

виконавчою владою є недостатнім.  

Цікаво, що стільки ж відсотків громадян, заявляють, що не є членами жодного громадського об‘єднання, 

організації, руху чи, бодай, політичної партії. Відтак жодної участі у суспільному житті країни вони не 

беруть, окрім чергових чи позачергових виборів до Верховної Ради або ж Президента  і, як ми зазначили 

вище, у набагато меншій мірі - місцевих виборів. Не додає оптимізму і той факт, що відповіді щодо 

членства у організаціях, об‘єднаннях, рухах, партіях молоді та старшого покоління, як когорт, які мають 

досвід життя у двох типах суспільств, майже не відрізняються. Таким чином, сподівання на молодь, яка 

змінить попереднє покоління і матиме зовсім іншу громадянську свідомість поки не виправдовуються. 

Так само патерналізм, який проявляється в тому числі і у бажанні сильної руки в Україні, фактично не має 

чіткої вікової приналежності. Відповідаючи на питання, чи погоджуєтесь ви, що декілька сильних 

керівників можуть зробити для нашої країни більше, ніж усі закони та дискусії, представники молоді, які 

народилися та соціалізувалися вже за умов сучасної незалежної України (до 30 років), здебільшого 

погоджуються із цим твердженням: 61% відповідає, що погоджується і кожен четвертий навпаки. Якщо ж 
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порівняти зі старшим поколінням, яке соціалізувалося та прожило більшу частину життя за інших умов і 

здебільшого не змогло пристосуватися до нових умов (старші за 55 років), то розподіл відповідей на це 

питання буде мало чим відрізнятися від того, як відповідали представники нового покоління українських 

громадян: 66% погоджуються з цією тезою і трохи менше чверті не погоджуються, що країна потребує 

сильних керівників, а не дискусій та законів.  

Сюди ж можна віднести схильність української спільноти до сильної президентської руки. Згідно із 

результатами багаторічних досліджень, українці є прихильниками президентської республіки.  Тому роль 

президента країни порівняна більшість вбачає у тому, аби він був главою уряду і  брав на себе усю 

відповідальність за зовнішню та внутрішню політику, як це, наприклад, відбувається у Сполучених 

Штатах. Лише кожен п‘ятий вважає, що президент має ділитися владою з прем‘єр-міністром, 

затвердженим парламентом, як це відбувається в нашій країні нині. Ще менше тих, хто виступає за 

передачу всієї повноти влади не президенту, а прем‘єр-міністру. І усього шість відсотків виступають 

проти інституту президентства як такого.  

Важливо зазначити, що влітку 2013, ще до подій на Майдані та усього, що було після них, пропорції 

відповідей респондентів на питання щодо повноважень глави держави були майже тими ж самими. Вже 

тоді рейтинг Віктора Януковича був негативним і українці йому здебільшого не довіряли. Разом із тим, 

шлях, який пройшов тодішній президент від порівняно високого рівня довіри до недовіри більшості 

населення був досить традиційним і навіть можна сказати «нормальним» для українського глави держави. 

Однак тоді сприйняття Януковича населенням аж ніяк не було таким негативним, яким воно стало після та 

завдяки Майдану і цілій низці подій, до якої він призвів. Ілюстрацією можуть слугувати результати 

минулорічного моніторингового дослідження Інституту соціології НАН України, у якому серед найбільш 

негативних персоналій з історії країни Віктора Януковича назвала більшість опитаних – 51% (для 

порівняння, Сталін в якості негативної історичної особи набрав на 9% менше).  

З огляду на представлені дані, можна констатувати, що усі помилки, невдалі рішення окремих президентів 

країни громадяни скоріше відносять особисто на їхній рахунок і це мало впливає на розчарування у 

самому інституті президентства. Відтак, через понад два роки після подій Майдану 2013-2014 років, 

такому самому розчаруванні у президенті Порошенко, як і у його попередниках на цій посаді (середня 

оцінка його діяльності нині становить 3 бали з 10 можливих і тому тяжіє до негативної оцінки), кількість 

прихильників сильного президента в країні майже не зменшилася і досі становить більшість у порівнянні з 

іншими варіантами розподілу влади.  

Крім того, порівняння відповідей представників різних поколінь так само не дає помітних відмінностей 

їхніх оцінок щодо необхідності сильного президента: пропорції прихильників президента,  наділеного 

усією повнотою влади, серед молоді є майже ідентичними до кількості прихильників сильного глави 

держави серед старшого покоління, яке звикло до авторитарного правління за часів СРСР.  

Поряд із бажанням сильної руки, повноти президентської влади, в умовах загального розчарування у 

спроможності демократичних процедур вирішити проблеми, які стоять перед сучасною Україною, 

українське суспільство також демонструє скоріше розчарованість у багатопартійній системі, довершуючи 

портрет патерналістськи налаштованого соціуму.  

На питання, чи потрібна Україні багатопартійна система, близько половини респондентів відповідають, 

що вона не потрібна. В її необхідності впевнені трохи більше чверті опитаних і ще стільки ж не можуть 

визначитися. І знову порівняння відповідей двох поколінь – народжених та соціалізованих в незалежній 

країні та тих, хто соціалізувався за умов однопартійної системи – не дають помітних відмінностей. 

Справедливості заради треба зазначити, що частка розчарованих у багатопартійній системі серед старшого 

покоління все ж є вищою. Однак обидва покоління демонструють те, що їх порівняна більшість вважає: 

багатопартійна система не потрібна Україні.   

Характеризуючи український соціум, як «безвідповідальний», а суспільство як «патерналістське», маємо 

також додати, що воно є одночасно і  «суспільством недовіри» та «пасивним суспільством». Українські 

громадяни схильні довіряти лише найближчим родичам та знайомим і не довіряти майже ніяким більш-

менш формалізованим структурам, не кажучи вже про державні інституції. Ця зосередженість на власному 

повсякденному світі, безпосередньому оточенні своєї сім‘ї та близьких, зневіра в оточуючих, які можуть 

ошукати, збрехати, є фундаментальною перепоною до активної участі громадянина у суспільному житті та 

породжує всезагальну пасивність. Сюди ж відноситься багаторічна потреба виживати, примат 

матеріальних потреб над нематеріальними, що обумовлені низьким життєвим рівнем.   
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Українські громадяни радше глядачі, а не ті, хто звик брати безпосередню участь у суспільно-політичних 

процесах. Навіть на рівні їхнього повсякденного життя. Як-то участь у неофіційних, горизонтальних 

структурах, організаціях, що і складає основу життєздатного громадянського суспільства.  

Українці, отримавши незалежність через унікальний та «щасливий» збіг обставин, насправді не 

знаходились на відповідному рівні розвитку громадянської свідомості, що передує та зумовлює усталення 

демократичної моделі суспільства. Не було ані потужного громадянського руху, подібного до країн Балтії 

чи Польщі, в якому б брала участь більшість суспільства, ані свідомого перебирання нової системи 

ціннісних орієнтирів, які передували б реальній зміні статусних взаємодій у суспільстві, а відтак і зміні 

розподілу дефіцитних ресурсів.   

При цьому важливо особливо наголосити на відсутності помітної різниці між готовністю молоді, яка 

народилася та соціалізувалася у незалежній Україні, а відтак і з втратою старого універсуму свого 

визначального впливу та старшого покоління, яке прожило більшість свого життя за інших домінування 

цієї матриці, до демократичних правил та обов‘язків суспільного життя. Відтак можна говорити про те, що 

склався механізм відтворення нинішньої псевдо-демократичної системи, і про відсутність помітних 

соцієтальних змін на шляху до демократизації навіть після кількох десятиліть життя під цим гаслом.  

В результаті, до постульованих демократичних перетворень після Євромайдану та цілої низки 

драматичних подій виявилася не готовою ані політична еліта (явище, що загалом не стало несподіванкою), 

ані більшість українського суспільства. Те, що активною меншістю було забезпечено передумови для 

якісних перетворень у царині демократизації, представники якої подекуди заплатила за це дуже високу 

ціну, виявилося вторинним для пасивної більшості, яку передусім турбує власне матеріальне становище та 

становище своїх близьких, що різко погіршилося одразу після подій Майдану 2013-2014 і що згодом стало 

асоціюватися саме з ними.  

Таким чином, формування демократичної свідомості, незавершеність цього процесу є одним з індикаторів 

того, що зміна одного символічного універсуму іншим є незавершеною навіть після трьох десятиліть. І з 

іншого боку, саме усталення подібною свідомості у переважної більшості громадян буде одним з 

найфундаментальніших свідчень зміни ціннісно-смислових матриць.  

 

Щербак С. І. (м. Київ) 

lns@inbox.ru 

МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: ЦІННІСНИЙ ТА ІНСТИТУЦІЙНИЙ АСПЕКТИ 

На пострадянському просторі поширена точка зору, згідно з якою модернізація країни, зокрема перехід 

економіки від індустріальної до постіндустріальної, залежить від демократизації політичного режиму. У 

свою чергу, останнє стає можливим не тільки і не стільки через впровадження інститутів демократії, 

скільки через цілеспрямовану імплементацію європейських цінностей. Ця думка була розповсюджена у 

90-ті і залишається впливовою і наразі. Проте дослідження, присвячені факторам і механізмам ціннісних 

трансформацій (Інглхарт, Вельцель), показують, що для розвитку демократичної культури істотне 

значення має зміна матеріальних умов життя. Крім того, незрозумілими є механізми імплементації нових 

цінностей, враховуючи культурні особливості і повсякденні соціальні практики. Власне, припущення 

щодо можливості довільної трансформації ціннісних орієнтацій і практик, в які вони втілені, можна 

кваліфікувати як когнітивний редукціонізм, оскільки така точка зору зводить усю сукупність факторів 

ціннісних трансформацій до виключно когнітивних.  

Ще одна проблема полягає в тому, що ціннісні трансформації не пов'язані безпосередньо з чітко 

визначеним набором інституцій. Як зазначав П.Вагнер зазначав у своїй праці «Modernity as Experience and 

Interpretation», намагаючись зрозуміти сучасність, важливо чітко розмежовувати оцінку сучасності з 

нормативних позицій, запропонованих дискурсом про модерний проект, з одного боку, і аналіз інститутів і 

практик сучасних суспільств, з іншого. Адже між ідеями й інститутами сучасності є певний розрив, 

оскільки нормативний модерний проект ніколи не втілювався в такі самі чіткі і чисті інститути. Тому 

«європейський вибір» позначає лише бажаний вектор подальшого розвитку (і в цьому плані має, швидше, 

ціннісно-нормативне значення), але не обов‘язково наповнює його реальним змістом, залишаючи 

відкритим надто широкий простір для різноманітних, часом суперечливих інтерпретацій. Так, в Україні 

поки що немає усталеного бачення, чітких моделей економічного та інституційного розвитку, але ж всі 

європейські суспільства є різними як за своєю економічною спеціалізацією і рівнем розвитку, так і за 

інституційним втіленням ідеалів модерну, і всередині самої ЄС є регіональна диференціація і породжені 

нею серйозні внутрішні суперечності. Скажімо, в скандинавських країнах реалізована одна констеляція 
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модерних інститутів, в Великобританії – інша; Німеччина спеціалізується на високотехнологічному 

орієнтованому на інновації виробництві, Греція – переважно на туризмі і сільському господарстві; 

протестантські країни Північної Європи є багатшими, католицькі країни Півдня – біднішими.  

Втілення в життя тих чи інших моделей з необхідністю тягне за собою певні системні наслідки. 

Наприклад, на думку Е.Райнерта, спеціалізація на сільському господарстві і неінноваційному виробництві 

і сфері послуг закріплює бідність і відсталість країни. І з плином часу відстань у рівні життя і розвитку 

між бідними і багатими економіками буде тільки збільшуватись, а можливостей подолати її буде все 

менше. А ефективний економічний розвиток потребує наукомісткого виробництва з високою віддачею, 

що є можливим за умов захисту власних ринків, диверсифікації економіки і державного протекціонізму. 

Як показують численні дослідження, у нерозвинених країнах демократія крихка і може швидко прийти до 

колапсу – збереження демократії вимагає ефективного економічного розвитку і підтримання високого 

рівня доходів. Хоча освіта, розподіл доходів, політичні інститути і відносини між політичними силами 

також впливають на стійкість демократії, рівень доходу має вирішальне значення (Пшеворськи, Чейбаб, 

Альварес та Лімонжи).  

Ще одна проблема полягає у тому, що немає однозначного зв‘язку між принципами лібералізму і 

демократією. На Заході, передусім в Англії та США, ліберальні інститути передували демократії, і 

ліберально-демократичні режими сформувалися в результаті мобілізації широких робітничих мас і їх 

боротьби за свої права, то в більшості незахідних країн перехід до демократії відбувся в результаті 

національної боротьби за незалежність. Тому в них відсутні ті ліберальні інститути, які забезпечують 

сталість західних ліберальних демократій й ефективність їх економічного розвитку (Муканд, Родрік).  

Передусім це стосується верховенства права, незалежного суду, недоторканості прав власності і 

політичних свобод. І як показує практика, всупереч переконанням ліберальних теоретиків, ці інститути не 

виникають самі собою, автоматично, після усунення авторитаризму.   

Отже, існує певне напруження між вимогою демократизації і вимогою економічного розвитку 

українського суспільства. Врахування зазначених механізмів вимагає дуже виваженого, обережного і 

розсудливого підходу до вибору модернізаційної моделі для України – вибору такої констеляції модерних 

інститутів, яка врахує специфіку культурної та історичної спадщини країни і зможе забезпечити стійке 

економічне зростання.  

 

Якубин А. Л. (м. Київ) 

jacubin@gmail.com 

 «УКРАИНИЗАЦИЯ» АМЕРИКАНСКИХ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2016: 

ПОПЫТКА ПОЛИТТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛИЦ-АНАЛИЗА 

Во время минувшей избирательной кампании в США мы увидели то, что смело можно назвать 

«украинизацией» американских выборов (этот рабоче метафорическое название, передающее отдельные 

качественные характеристики  избирательного процесса, без его строгой позитивистской 

операционализации), то есть мы услышали привычные для нас тезисы и знакомые ситуации, когда 

кандидаты поливают друг друга грязью, грозят друг другу тюрьмой, называют друг друга провокаторами, 

нанятыми другими странами – все это мы слышали на этих американских выборах.  

Но для США это редкий случай, когда в ходе избирательной кампании (тем более президентской) такие 

тактики и ходы активно используются. Мы наблюдали своеобразную «украинизацию» американских 

выборов,  эти выборы в США прошли так, как они часто проходят в других странах, как правило, 

относящихся к группе так называемых «развивающихся» (возможно, это очередной звонок о том, что само 

по себе упрощенное деление стран на «развитые/развивающиеся» превращается в «парадигмальную 

аномалию» Томаса Куна).  

Основные составляющие победы Дональда Трампа и главные черты минувшей кампании в целом.  Первый 

аспект – возрастной:  истеблишмент и избиратели сделали ставку на  кандидатов 50+ (Хиллари Клинтон – 

69 лет, Дональду Трампу – 70 лет). Бараку Обаме на момент избрания было 47 лет.  

Ключевые тезисы кандидатов. Демократическая партия и Клинтон сделали ставку на стабильность: 

условно говоря, «выбирая Хиллари, вы выбираете Обаму, только в юбке», его достижения, его курс, его 
политику.  Трамп же выбрал нестабильность, вызов, пришел с призывом менять ситуацию в стране, 

«сделать Америку вновь великой». Клинтон транслировала месседж, что «Америка – уже великая, уже все 
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хорошо». А Трамп – что «мы живем в социальном аде», нам угрожает терроризм, ислам, угрожают 

мигранты из Мексики. Он шел под лозунгами, что «все плохо, все нужно менять, что ситуация не 

способствует реализации американской мечты» - Трамп строил свою компанию на «недовольстве всех 

всем».  

Позиционирование самих кандидатов. Клинтон шла на выборы как профессионал с огромным стажем, 

«самый подготовленный кандидат в истории»: она юрист, правозащитница, понимает, как устроена 

политика в целом, экономическая, внешняя политика США, она имеет значительные связи.  А Дональд 

Трамп говорил, что Вашингтон – коррупционное болото, сама Клинтон погрязла в коррупции, если ты 

представитель истеблишмента – ты уже заляпан.  

Сам же Трамп говорил о себе больше как о бизнесмене, чем как о политике, поэтому он не связан с этими 

«грязными коррупционными играми», меньше связан с лоббизмом и так далее.  Трамп позиционировал 

себя как представитель антиистеблишмента. К тому же, сыграл фактор того, что демократы уже два срока 

подряд контролировали Белый дом (8 лет президентом был Барак Обама).   

Политика разделения и соединения. Трамп всю избирательную кампанию использовал логику разделения, 

сегментированного электората. Он выделял уязвимые группы, например, белых мужчин без высшего 

образования, которые теряли работу. Он говорил, что они теряют работу, потому что въезжает много 

мексиканцев, латиноамериканцев. Еще одна группа – люди, которые зарабатывают выше среднего – 

многие из них голосовали за Трампа. Им кандидат от республиканцев говорил, что «налоги слишком 

большие», корпорации и правительство забирают заработанное ими.   

У Трампа есть опыт шоумена – он вел вечерние шоу, прекрасно понимал, как создать «шум из ничего».  

Кампания Трампа строилась на политике конфликта – разделить всех со всеми, он показывал, что он в 

оппозиции к действующей власти, к политике многих корпораций, даже к руководству Республиканской 

партии. А Клинтон строила свою кампанию на таком наивном, «вульгарном социализме» - одним из 

первых ее слоганов в начале кампании был «Девушки и женщины выбирают женщину», обращаясь к 

тому, что Клинтон могла стать первым президентом-женщиной в истории США.   

Социальные группы и их голоса.  Клинтон пыталась сохранить избирателей Обамы – но ей это не очень 

удалось: за нее проголосовало меньше темнокожих и латиноамериканцев, чем за Обаму. За Клинтон 

голосовали больше людей со средним и низким доходом, за Трампа – с выше среднего. Белые мужчины, 

не имеющие высшего образования – почти 70% проголосовали за Трампа.   

Религиозные группы, христианские фундаменталисты в большинстве проголосовали за Трампа, даже 

несмотря на «сексуальный скандал». Можно согласиться с предположением ряда социологов, что этот 

скандал негативно не сказался на Трампе (как предполагали в штабе Клинтон), потому что религиозные 

группы «негативно воспринимают грех, но позитивно относятся к самому грешнику», религиозные 

консервативные группы также привлекла позиция Трампа относительно запрета абортов или его 

высказывания о  ЛГБТ-сообществе.    

СМИ. Американское издание The Economist перед самым днем выборов приводило график, что в 

процентном количественном отношении свыше 90% влиятельных, ключевых медиа США поддерживали 

Хиллари – и республиканские, и демократические. Это же во многом касается и зарубежных медиа. Но в 

целом такое «единодушие» сыграло только против кандидата от демократов, вызвав раздражение у 

избирателей, ощущение излишнего навязывания.  

Трамп же активно использовал медийные поводы, чтобы привлекать к себе внимание, использовал 

социальные медиа – популярен был Twitter Трампа, где он, в частности, обвинял Китай, что тот придумал 

глобальное потепление, чтобы ударить по экономике США.   

И напоследок, еще несколько условий победы Трампа: без сомнения свою роль тут сыграла непрямая и 

архаическая американская избирательная система с помощью выборщиков от штатов, но как показали 

результаты выборов, результат самого Трампа, значительная часть избирателей США действительно 

разочаровались в нынешней политике государства, у них был запрос на новых лиц, и Трамп этим успешно 

воспользовался.  

Многие, отдавая голос Трампу, голосовали именно против Клинтон. Кроме этого, Трамп долгое время – в 

90-е, в 2000-е годы финансировал в том числе Демократическую партию США, был одним из ее 

спонсоров, так что здесь наверняка сыграли его обширные политические связи, тесные связи с 

партийными лоббистскими структурами.  
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КОНСТРУКТИВНИЙ РАЦІОНАЛІЗМ ЯК МЕТОД ОСМИСЛЕННЯ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 
Відкинувши вузький горизонт теорії моралі і тим більше культури поведінки, до яких часто-густо з 

ідеологічних причин зводили етику позитивістсько зорієнтовані вчення, саме етиці майбутнього надали 

тієї змістовно¬сті, яка ставить в центр належного повинне, що за вихідний пункт і кінцеву мету вбачає 

людину з її найвищою цінністю – людською гідністю. Продовжуючи здійснювати в етиці 

«коперніканський переворот», етика як вчення про смисл життя трансформувалася до питань моральної 

необхідності, основу якої складають абсолютні об'єктивні загальнолюдські цінності. Віднайшовши 

людські смисли, тобто смисложиттєві орієнтації через цінності свободи, справедливості і солідарності як 

цінності  волі, етика майбутнього набуває здатності в методологічному відношенні несуперечливо 

розв'язати проблему співвідношення норми і факту, ідеалу і дійсності, майбутнього і сучасного.  

Специфікою «етичної революції» є здат¬ність  етичного вчення об'єднувати на засадах толерантності і 

довіри різноманітні доробки світоглядницької, релігійно-теологічної, економічно-правової, художньо-

естетичної думки в ту єдину «картину людини», яка спроможна перетворити сьогодення і на 

гуманістичних засадах виробляти такі морально-правові виправдані вимоги до майбутнього, які вбирають 

в себе розмаїття різних думок, почуттів, життєвих позицій. 

Наприклад, ставши на шлях уточнення загальновизнаних в XX столітті світовою суспільною думкою 

основних цінностей, етика майбутнього спирається на доробки християнства, гу-маністичної філософії, 

філософської антропології і нового типу раціоналізму. Методологічні досягнення критичного 

раціоналізму, отже, дають їй можливість теоретичні настанови вищеозначених напрямків етичної думки 

зорієнтувати на поєднання аксіологічного і гносеологічного моментів в єдине сукупне достовірне знання 

про засоби віднайдення реалістичних шляхів перетворення дійсності на гуманістично-правових засадах. 

Зберігаючи смисложиттєві настанови через трансформування основних цінностей в морально-нормативну 

змістовність вирішення конкретних соціально-правових проблем, конструктивний раціоналізм етики дає 

можливість віднайдення сукупного аксіолого-гносеологічного знання, що набуває форми конкретної 

наукової теорії реформування суспільної діяльності з усією складністю системи її детермінантних 

чинників – природних, соціальних, економічних, політичних, естетичних, моральних, релігійних, тобто 

для формування усталеного розвитку суспільства. Засадничений взаємокритичним співвідношенням 

ціннісно зорієнтованих різноманітних позицій, конструктивний раціоналізм дає можливість через 

співвідношення конкретних утопій, що набувають змістовних характеристик конкретних гіпотез, 

включати в процес конструювання науково-теоретичного знання вирішення проблем (децизіоністського 

знання) різнорівневі характеристики цього знання – від безпосередньо чуттєвого бачення до соціальних 

кон-цепцій, що кладуть в свою основу філософсько-метафізичної побудови соціально-правових 

концепцій. Підсумком стає достовірне ціннісно змістовне поєднання гуманістичної моральної норми і 

аналізу юридично-правової дійсності. Це дає змогу виробляти соціальну перспективу для формування 

усталеного розвитку суспільства.  

Соціальна інженерія на підставі методу конструктивного раціоналізму на відміну від критичного 

раціоналізму, який при ви¬рішенні проблем змушений був своїм «негативним» утилітаризмом 

елімінувати моральну зорієнтованість на вище благо, наповнює децизіоністське знання смисложиттєвою 

змістовністю. Саме це й дозволяє на таких підставах управлінську діяльність перетворювати із 

догматичних настанов у творче вирішення ситуативних проблем при формуванні усталеного розвитку 

суспільства, коли враховуються різноманітні навіть діаметрально протилежні точки зору. Завдяки чому 

досягається плюралізм управлінських підходів і виробляється оптимально-реалістичне рішення тієї чи 

іншої проблеми  покращення усталеного розвитку суспільства на даному етапі. Саме цього 

плюралістичного підходу до вирішення актуальних проблем сьогодення вимагає наша українська 

дійсність. Саме тому розширюються права і повноваження місцевих органів, громадських організацій, а 

закон про люстрацію забирає у прихильників незаконної наживи можливості приносити в управління анти 

правові та антиморальні схеми. 

 Відтак, чесність і порядність громадянина на будь-якому рівні управління дозволяє формувати усталений 

розвиток українського суспільства на загально людських гуманістичних цінностях про що мріяли ще 

кращі мислителі початку ХХ-го століття, наприклад, у працях «Вехи», «Из глубины». Їх мрією було при  

формуванні суспільства етику нігілізму замінити етикою гуманістичних ціннісних орієнтацій. Сучасна 

етико-філософська думка розвинула їх ідеї, вбачаючи в загальнолюдських абсолютних цінностях не лише 
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гуманістичні моральні орієнтири, але й засади для практичного формування усталеного розвитку 

суспільства.   

 

Сьомкіна Н. С. (м. Київ) 

ninasyomkina@gmail.com 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НОВИХ ІКТ ФОРМАЛЬНИМИ ТА НЕФОРМАЛЬНИМИ 

ЛІДЕРАМИ СТУДЕНТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ КНУ ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

В останні десятиліття нові технології трансформуються та розповсюджуються у вищих освітніх 

соціальних системах. Вони допомагають лідерам збільшувати свій вплив та запроваджувати нові 

механізми для ефективного управління. Зокрема, вони підвищують рівень взаємодії та комунікації між 

лідером та його послідовниками. Більшість дослідників погоджується, що ІКТ посилюють роль лідерів у 

формуванні стратегічного напрямку установи або організації, а також здатні забезпечити 

широкомасштабне впровадження інновацій у вищих навчальних закладах.  

Для дослідження онлайн активності формальних та неформальних лідерів нами було проведено 

соціологічне дослідження з поєднанням кількісного та якісного методів збору інформації на базі 

Київського національного університету імені Тараса Шевченко.  Під формальними лідерами ми розуміємо 

посадових осіб та керівників, які займають офіціальну посаду. Неформальні лідери – це лідери думок, які 

володіють високим рівнем авторитету серед інших та здатні мотивувати своїх послідовників у досягненні 

колективних цілей. 

Дослідження динаміки активності студентів в соціальних мережах, а також визначення найбільш активних 

обговорень та ступеню участі у них формальних та неформальних лідерів здійснювалось за допомогою 

методу контент-аналізу. Серед всіх соціальних мереж ми обрали найпопулярнішу онлайн платформу на 

пострадянській території – «Вконтакті». В якості одиниці аналізу – онлайн спільноту «KNUStudents», 

адже вона представляє найбільшу кількість студентів-учасників в межах КНУ ім. Тараса Шевченка. 

Контент-аналіз спирався на підхід до аналізу активності в соціальних медіа індійського програміста 

Авінаша Кошика. Він запропонував розраховувати наступні метрики: 

- Conversation Rate. Дана метрика використовується для визначення рівня обговорень в 

соціальній мережі. Для її обчислення необхідно поділити кількість коментарів на кількість 

записів; 

- Applause Rate. Дана метрика використовується для визначення рівня вподобань аудиторії. 

Для її обчислення ми ділимо кількість лайків на загальну кількість записів у групі; 

- Amplification Rate. Основна мета даної метрики – це зрозуміти, який відсоток учасників 

групи готовий поширити той контент, який знаходиться на сторінці. Для цього ми ділимо 

кількість репостів до кожного запису на загальну кількість записів у групі.  

Було проаналізовано 3323 записи в групі «KNUStudents» за вересень 2015 – квітень 2016 року. Також 

окрім вищезазначених метрик, запропонованих Авінашем Кошиком, ми запропонували та додали ще одну 

– Scandal Rate. Ця метрика дозволяє нам побачити в динаміці кількість та відсоток постів, які пов‘язані із 

скандальними записами в групі та виділити, відповідно до нашого завдання, найбільш активні 

обговорення. Відповідно до цієї метрики нами було виокремлено три скандали-кейси, у яких ми 

вимірювали активність формальних та неформальних лідерів. Після отриманих кількісних результатів 

було проведено 6 глибинних інтерв‘ю (по 3 на кожну групу лідерів), що допомогло поглянути на нашу 

проблему з різних сторін і краще зрозуміти бар‘єри та стимули використання соціальних мереж 

формальними та неформальними лідерами.  

Після аналізу отриманих результатів ми дійшли до висновку, що формальні лідери виконують 

інформативну функцію серед студентської спільноти та захищають їх інтереси за допомогою впливу на 

формальні структури. Неформальні лідери намагаються впливати на настрої студентів в онлайн мережах, 

адже таким чином вони звертають їхню увагу на проблеми в університеті, які не можуть бути вирішені 

виключно студентським активом. Отже, наша гіпотеза про те, що формальні та неформальні лідери 

компенсують рівень активності один одного підтверджується. 

Дослідження онлайн-активності лідерів студентських спільнот не тільки залишається актуальним і 

сьогодні, але й потребує детального вивчення. Як ми бачимо на прикладі проведеного нами дослідження, 

формальні та неформальні лідери багато у чому різняться, проте переслідують єдину мету – захищати 

права та публічно виражати інтереси студентів університету.  
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Проте розуміння поняття публічності для них є відмінним. На думку формальних лідерів, виражати свою 

думку публічно – це брати участь у зборах та конференціях, в активній соціальній взаємодії зі студентами 

та адміністрацією. Неформальні лідери виражають своє ставлення до подій, що відбуваються в межах 

університету використовуючи соціальні мережі та залучаючись підтримкою студентів. Для формального 

студентського активу соціальні мережі – це інструмент для комунікації та поширення інформації, в той 

час як для неформального – це засіб впливу на думку та настрої інших студентів. Вони інтегрують 

університетський соціум, хоча й кожен в своїй реальності. 

 

Чукут С. А. (м. Київ) 

svchukut@gmail.com 

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ  

ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯН З ВЛАДОЮ 

 

Сутність електронної демократії полягає у залученні громадян до процесу вироблення і прийняття 

управлінських рішень за допомогою сучасних інформаційних комунікаційних технологій. З кожним роком 

все більше країн в світі приділяють увагу запровадженню різноманітних технологій та інструментів 

електронної демократії. Україна наполегливо рухається на шляху розвитку електронної демократії, 

особливо у вирішенні тих питань, що стосуються забезпечення електронної участі громадян у взаємодії з 

державою. Згідно з останнім звітом ООН щодо розвитку електронного урядування за 2016 рік, Україна 

покращила індекс електронної участі - з 77 місця (станом на 2014 р.) підійнялась на 32 місце (станом на 

2016 р.).  

Електронна участь включає в себе три основних компонента: інформування, консультування, звернення, 

без яких не можливе повноцінне залучення громадян. Якщо з першими двома компонентами 

інформування та консультування – вже тривалий час в Україні ведеться належна робота, створюються 

необхідні умови для їх повноцінного функціонування, то звернення, особливо електронне звернення 

залишалося без належної уваги з боку владних структур. Лише з прийняттям змін до Закону України «Про 

звернення громадян» у 2015 році, електронні звернення стали розглядатися на рівні зі звичайними – 

усними чи письмовими зверненнями. Так, електронне звернення згідно Закону України «Про звернення 

громадян», має обов‘язково містити: прізвище, ім‘я, по батькові, місце проживання громадянина, 

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. На 

відміну від письмового звернення, від е-звернення не вимагається, щоб воно було підписано заявником 

(заявниками) із зазначенням дати. Проте, в електронному зверненні має бути зазначено електронну 

поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв‘язку з 

ним. Слід звернути увагу, що застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного 

звернення не вимагається.  

Вимоги до розгляду та вирішення як електронного, так і письмового звернення законом встановлені 

однакові: вони мають бути опрацьовані у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які 

не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. 

Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, встановлюється необхідний 

термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний 

термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. Законом 

встановлюється відповідальність для громадян за подання звернень протиправного характеру. 

Отже, в Україні активно запроваджуються такий інструмент електронної демократії як електронне 

звернення. На офіційних веб-сторінках переважно всіх органів влади є можливість заповнення і подання 

електронних звернень. Також є можливість ознайомитися з нормативно-правовими вимогами до них, з 

правильністю їх оформлення.  

Однак, не на всіх сайтах цей процес уніфіковано. Так, якщо подати електронне звернення на сайті 

Міністерства освіти і науки України, то після відправлення громадянин отримає коротке повідомлення, 

що його звернення відправлено. На урядовому порталі, після відправлення е-звернення громадянин 

отримає також інформацію про реєстраційний номер свого звернення. 

Слід відзначити, що механізм подання та розгляду електронних звернень в Україні не досить досконалий – 

відсутня можливість відстежувати на якому етапі розгляду перебуває звернення, хто безпосередньо з 

державних службовців його розглядає, які подібні електронні звернення перебувають на розгляді або 

раніше розглянуті, які рішення щодо них були прийняті тощо.  
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Саме забезпечення прозорості всього процесу розгляду та прийняття рішення щодо звернення – є 

ефективним засобом боротьби з корупцією, сприяє формуванню довіри громадян до влади, наближує її до 

людей. Україні доречно було б використати досвід таких країн як Південна Корея, Фінляндія та Естонія 

при розробці механізму розгляду електронних звернень громадян. 

Окрім того, не всі громадяни знають про можливість подання електронних звернень. Також цей процес 

гальмують явища цифрової нерівності: не всі громадяни України мають належний рівний, вільний, 

якісний доступ до мережі інтернет, уміють користуватися персональним комп‘ютером (ця проблема 

притаманна для людей літнього віку). 
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Яковлев Денис (м.Одеса) 

yakovlevd@onua.edu.ua 

ПОСТОЦІАЛІСТИЧНІ ІНСТИТУЦІЇ:  

«ЛОВЕЦЬ У ЖИТТІ» ЧИ «СТАЦІОНАРНИЙ БАНДИТ» 

Українське суспільство та його інституції знаходяться на роздоріжжі. З одного боку, існує високий 

соціальний запит на ефективні інститути, які б стали фундаментом реформ та стримували харизматичних 

лідерів, які живляться патерналізмом, інфантилізмом та популізмом. З іншого боку – спроби підвищення 

інституційної спроможності постсоціалістичних інституцій час від часу завершуються «позиками» з 

минулого, мають інтенцію до відтворення авторитарної радянської моделі, або «неототалітарного 

панування» (В. Полохало). Мова йде про централізацію влади, непрозорість та недостатню ефективність 

діяльності владних інституцій, переважання у політичних акторів власних егоїстичних інтересів та 

мотивів над суспільним інтересом та загальним благом.  

Чи є щось спільне між романом Дж.Д.Селіджера «Ловець у житі» та дослідженням Менкура Ослона 

«Влада і процвітання. Подолання комуністичних та капіталістичних диктатур», щось таке, що дозволило 

мені об‘єднати їх у назві роздумів щодо становлення інституцій постсоціалістичних держав? На мій 

погляд – це проникливі інтелектуальні осяяння щодо сутності переходу, подолання певного етапу 

індивідом та суспільством. Як здійснити перехід від одного світу до іншого? У випадку з 

постсоціалістичними інституціями рецепт один: подолати інституційний інфантилізм, і при цьому обійти 

загрози встановлення комуністичних та капіталістичних диктатур. 

Дилема у процесі еволюції та революції постсоціалістичних інституцій протягом вже 25 років полягає у 

виборі між двома неприйнятними альтернативами: 1) руйнація інституцій, як складова процесу 

демодернізації держави (М. Мінаков), коли політичні актори аграрної країни хаотично рухаються у 

соціальному та політичному просторі, за відсутності інституцій, які б їх «спіймали», «схопили», 

спрямували. При цьому еліти грають з правилами, а не за правилами, а Україна постає як суцільна 

фрустрація (Г. Солана); 2) відтворення, більш-менш успішно, радянських та пострадянських практик 

перерозподілу влади та власності, які спираються на вертикаль влади. Ці альтернативи винесені у назву 

даної розвідки, як 1) «ловці у житі», що видається особливо доречним враховуючи, що на найвищому 

політичному рівні Україну проголошено аграрною наддержавою, та 2) стаціонарні бандити, які 

використовують інституції задля задоволення власних егоїстичних потреб, а не з метою піклування про 

загальне благо через встановлення авторитарних режимів.  

Здійснення вибору моделі реформ, спрямованих на підвищення інституційної спроможності окремого 

конкретного інституту ускладнюється іще одним фактором – невизначеністю щодо загальної мети та 

шляхів реформування державних інститутів у процесі посткомуністичних перетворень. Зокрема, мова йде 

про невизначеність щодо електоральної моделі, вибору форми правління, а головне – політичні еліти 

мають зрештою зробити остаточний вибір між авторитаризмом та демократією. Невизначеність 
проявляється у виборі альтернатив (авторитаризм або демократія, парламентська або президентська 

форма правління, пропорційна або мажоритарна електоральна модель), а також у наслідках вибору однієї 

з даних альтернатив та у майбутніх альтернативах.  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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Саме тому, набувають особливої ваги інтерпретації постсоціалістичних інституцій у «ситуації вибору» 

між демократією та авторитаризмом, із урахуванням спроб втечі від вибору (і пов‘язаних із цим вибором 

свободою та відповідальністю) й закріплення статус-кво у специфічній моделі імітації реформ, яка 

отримала назву «перестройка». Проте сучасний вибір не обмежується такими альтернативами, як 

«Повернення до радянського «світлого» минулого» vs. «Демократичне майбутнє». Вибір стає дійсно 

поліваріантним, складним феноменом. Враховуючи нові умови – внутрішні та зовнішні – вкрай складний 

політичний вибір змушені зробити сучасні еліти. Чи буде цей вибір демократичним за процедурою, а 

головне – за змістом та наслідками? 

Для формування нових альтернатив у процесі вибору інституційної моделі сучасної української держави 

виокремимо наступні положення: - ідея Е. де Сото про те, що сучасні демократії просто «забули» етап 

власного переходу до демократії, на якому головним були не боротьба із корупцією, національні чи 

культурні проблеми, а питання встановлення приватної власності, її справедливого розподілу та захисту. 

Саме інституціям, відповідальним за це слід приділити особливу увагу; - ідея Г. Дерлугьяна щодо 

неефективності звернення до моделей минулого: «Те, що рятувало в одну епоху, виявляється згубним в 

іншу»; - ідея Є. Головахи щодо необхідності діагностування та подолання соціальних патологій 

посткомуністичного суспільства: амбівалентності політичної свідомості з конформістсько-нігілістичним 

напрямком, депрофесіоналізації і розмивання статусно-престижних критеріїв взаємодії людей, 

деактуалізації цінностей (Є. Головаха), а також популізму, моралізування і патерналізму (Є. Бистрицький).  

А головне – у питанні підвищення інституційної спроможності постсоціалістичних інституцій в усіх нас 

має існувати справжнє відчуття невідкладності. Розрив між деклараціями і діями «ловців [залишків 

постсоціалістичної власності] у житі» ризикує призвести до повернення «стаціонарних бандитів». 
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CИМВОЛИ КОНСОЛІДАЦІЇ США В ПРОЦЕСІ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Головною змістовною складовою політичних символів США з самого початку існування країни стала ідея 

свободи. У XVIII сторіччі 13 колоній, що здійснювали боротьбу за виживання одна з одною, а також з 

Францією, Великобританією, Іспанією змогли консолідуватись в одну демократичну державу. 

Функціонуючи ще в ролі керівників розрізнених автономних утворень, політичні лідери американських 

колоній починають свідомо втілювати ідею свободи засобами символізації. Так, в листопаді 1751 року 

Асамблея Пенсільванії замовила в лондонському плавильному заводі Уайтчепел 943-х кілограмовий дзвін 

та, в процесі будівництва законодавчого органу влади, встановила його у Філадельфії. Згодом будівля 

стала називатись Індепенденс-Холл, оскільки у 1776 році Дзвін Свободи скликав мешканців Філадельфії 

на проголошення Декларації Незалежності Другим континентальним конгресом. Офіційно Дзвін Свободи 

отримав свою назву у 1837 році, коли він став символом політичного руху за відміну рабства, так званого 

аболіціонізму. На Дзвоні міститься гасло, взяте Біблії, Книги Левіт: «І оголосіть свободу на землі всім 

жителям її». [1, c.38]. 

Консолідація демократії та здобуття незалежності США стали результатом об‘єднання американських 

колоній в єдину державу. Політико-символічним супроводом консолідації стали пошуки нових форм 

комунікації політичного класу та населення на основі ідеї національної єдності. Р.Л. Мерріт спробував 

виявити, як ідея національної єдності американців розповсюджувалась в процесі заміни британських 

політичних символів американськими. Дослідник прийшов до висновку, що в період з 1735 року до 

початку 60-х років XVIII сторіччя лише 6,5 % прапорів та інших символів, що використовувались в 

Америці визначали її населення як американське. Після прийняття таких законів як Закон про гербовий 

збір, Закон про цукор, Закон про чай та інших законів, що накладали на населення американських колоній 

непомірні податки, частота використання американських символів різко зростає, досягаючи в середині 60-

х років XVIII сторіччя 50-60 % після чого залишається незмінною протягом усієї революції [1, c.41-42]. 

Символічною стає постать Президента США, яка з самого початку незалежності країни уособлювала в 

собі низку сакралізованих статусів. Президент в Сполучених Штатах Америки здавна був дещо більшим, 

аніж провідною політичною фігурою в державі. Президентська влада є чимось священним і символізує 

віру всіх громадян країни в ідею єдності республіки. «Кожні чотири роки американці обирають короля – 

але не лише короля, а й першосвященника та проповідника», - пише М.Новак в праці «Вибираючи нашого 

короля. Владні символи в президентській політиці» [2, с.3]. 
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В 1754 році з‘явилась знаменита гравюра, яку видав майбутній президент Бенджамін Франклін. На 

гравюрі, що вийшла рекламним повідомленням в газеті «Pennsilvania  Gazette» була зображена змія, 

поділена на вісім частин, що символізувало вісім колоніальних секцій, серед яких на чолі (голова змії) 

була Нова Англія, а у хвості – Південна Кароліна. «Єдність, або смерть» - символічне гасло гравюри, 

лаконічний та історично ефективний заклик до консолідації суспільства. За всіма ознаками даний символ 

може розглядатись як створений засобами політичної реклами. По-перше, складна політична дискусія на 

тему національної єдності була представлена, як вибір між двома альтернативами. По-друге, ілюстрація 

була втілена за допомогою малюнку, що легко запам‘ятовується. По-третє, дане рекламне повідомлення 

було розповсюджене через засоби масової інформації, зокрема, через десятки газет від Масачусетсу до 

Південної Кароліни з власними варіантами композиції. Наприклад, у Бостонській газеті гасло під 

зображенням було: «Об‘єднуватись та перемагати». Пізніше отруйна змія з‘являється на прапорі воєнно-

морського флоту США, так званому Нейві Джеку, або біло-синій частині сучасного американського 

державного прапору. 

Політичний символізм в США пов‘язаний з феноменом «громадянської релігії». Так, на думку В.Легойди, 

основні постулати американської «громадянської релігії» є наступними: 1) Бог існує; 2) Його воля може 

бути виражена за допомогою демократичних процедур; 3) Америка – це головний інструмент Бога в 

сучасній історії; 4) Нація – це головне джерело самоідентифікації для американців як в релігійному, так і в 

політичному сенсі [3, c.162]. Символи американської незалежності викликають велику пошану в 

суспільства і сьогодні, що може слугувати прикладом для інших держав, з точки зору використання  

смислів, що слугуватимуть об‘єднанню суспільства в майбутньому. 
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ВПЛИВ КРИЗИ НА СТРУКТУРУ ПОВСЯКДЕННОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: СВІДЧЕННЯ З 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ 

Події 2013-2014 рр. негативно позначилися на матеріальному становищі населення України. Все частіше 

громадяни змушені відмовлятися від звичної структури споживання та вдаватися до економії, в тому числі 

на звичному повсякденному дозвіллі. Такі обставини актуалізують дослідження вільного від праці часу 

громадян, а саме зміни у структурі дозвілля під впливом погіршення матеріального стану. Тому 

пропонована розвідка присвячена вивченню цього питання та має намір розглянути місце дозвілля у 

структурі повсякденних практик, проаналізувати соціально-демографічні характеристики, що мають 

вплив на кількість годин дозвілля та його різноманітність, порівняти кількість затраченого часу та 

структуру дозвіллєвих практик в період до погіршення фінансової ситуації, зокрема початок 2013 р. та в 

період найбільшого погіршення матеріального становища населення – початок 2015 р. 

Емпіричною основою пошуку стали дані опитування Marketing & Media Index (MMI), що проводиться 

компанією TNS щокварталу і охоплює широке коло питань, включно з питаннями щодо вільного від 

роботи часу. Збір даних для першої хвилі проекту проводиться щороку у березні, для другої – у червні, 

для третьої – у вересні, для четвертої – у грудні за вибіркою, репрезентативною для населення від 12 до 65 

років, яке проживає у містах більше 50 000 жителів. Вибіркова сукупність є багатоступеневою, 

стратифікованою, індивідуальною, з використанням методу квотного відбору респондентів на останньому 

щаблі за такими параметрами, як стать, вік, тип міста, регіон проживання і становить 5 000 респондентів 

щокварталу та 20 000 респондентів на рік. Статистична похибка вибірки, що налічує 5 000 респондентів (з 

ймовірністю 0,95 і без урахуванням дизайн-ефекту) не перевищує 1,4% для показників близьких до 50%, 

1,2% – для показників близьких до 25%, 0,8% – для показників близьких до 10%, 0,6% – для показників 

близьких до 5%. 

Результати вказують, що у період погіршення матеріального становища населення у 2013-2015 роках не 

спостерігається скорочення тривалості дозвілля, яка у середньому становить 0,7 год у будні дні та 1,7 год 

у вихідні дні. Скорочення відбулося серед інших щоденних занять, зокрема робота/навчання, споживання 
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ЗМІ (окрім Інтернету), відвідування ресторанів, кафе, закладів громадського харчування та додаткова 

освіта, тренування. 

Тривалість дозвілля обумовлена такими соціально-демографічними характеристиками, як стать – у 

середньому у жінок кількість годин дозвілля менша, ніж у чоловіків; сімейний стан – у неодружених чи 

незаміжніх тривалість дозвілля більша; вік – у молоді тривалість дозвілля більша, ніж у людей старших 

вікових груп; тип міста – у вихідні дні у жителів Києва тривалість дозвілля більша, ніж у жителів інших 

типів міст; позиція в соціальній структурі – у будні дні у представників робітничих професій тривалість 

дозвілля менше, ніж у незайнятого населення, керівників та спеціалістів. Відмінність статистично не 

значима між середньою кількістю годин дозвілля представників робітничих професій та службовців. 

Рівень доходу не має впливу на кількість годин дозвілля, такі результати повторяються для даних 2010, 

2012, 2013 та 2015 років. 

Різноманітність дозвілля сильніше асоціюється з позицією в соціальній структурі та віком, менше з рівнем 

доходу. При зменшенні віку і збільшенні рівня доходу, кількість практик дозвілля збільшується, у 

підприємців, керівників та спеціалістів середня кількість практик дозвілля більша, ніж у робітників та 

службовців, проте найбільша середня кількість практик дозвілля у студентів та учнів. 

З огляду на те, що на початку 2013 році серед городян з найвищим доходом різноманітність дозвілля була 

найбільшою (у середньому 20 практик), закономірно, що найбільшим скорочення участі в практиках 

дозвілля виявилося саме серед цієї категорій міського населення. У цілому найбільшою мірою скорочення 

відбулося серед споживацьких практик, а саме відвідування магазинів і ресторанів. Далі серед практик 

усамітненого дозвілля, самовдосконалення та культурного споживання: читання книг, журналів, газет, 

прослуховування музики, навчання, підвищення кваліфікації, відвідування театрів. Меншою мірою під 

впливом скрутного матеріального становища громадяни відмовлялися від розваг і хобі, як-от ігри в 

більярд, боулінг, настільні, комп‘ютерні ігри, заняття туризмом, мисливством, риболовлею, відвідування 

концертів, кінотеатрів тощо. Скорочення найменшою мірою позначилося на практиках, без яких не можна 

обійтися і які скоріш відносяться до обов‘язків, аніж до відпочинку, а саме: турбота про оселю, 

приготування їжі, заняття з дітьми, догляд за автомобілем та відвідування перукаря, косметолога. До 

переліку занять, скорочення участі в яких у цілому по Україні не відбулося, належать робота на 

присадибній ділянці, прогулянки містом і відвідування церкви. 
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ВІЙНИ ТА ПОЛІТИКИ ЖОРСТКОЇ ЕКОНОМІЇ 

З 2014 року Україна стала територією воєнного конфлікту та затяжного економічного падіння. Більш ніж 

1704000 людей змушені були покинути частини зону конфлікту. ВВП на душу населення впав на більш як 

на 25% у 2014 році, і майже на 30% у 2015 році. На фоні економічної кризи, на вимогу міжнародних 

кредиторів, влада почала впроваджувати політику жорсткої економії. Зважаючи на «проєвропейську» 

орієнтацію України, досягнення гендерної рівності мало б бути одним із пріоритетів влади, однак політика 

жорсткої економії на фоні війни може призвести до поглиблення існуючих нерівностей між чоловіками і 

жінками, особливо у соціально-економічному вимірі. 

Ситуація з гендерною нерівністю в країні завжди була складною. У 2015 році у Парламенті України було 

12% жінок. У середньому жінки отримують 40% від пенсії чоловіків. Станом на 2013 рік майже 77% 

держслужбовців в Україні були жінками, однак 86,5% вищих керівних посад займали чоловіки. За даними 

2013 року жінки в середньому отримували 77% від зарплати чоловіків. Окрім цього, дослідники 

висловлюють обґрунтоване припущення, що у тіньовій економіці, яка може охоплювати 50%-70% ВВП 

країни, нерівність зарплатні ще більша. Тож не дивно, що згідно з опитуванням, повноцінного якісного 

харчування вистачало лише третині працюючих жінок, у той час як більше 43% не могли задовольнити цю 

базову потребу. Політика жорсткої економії на фоні війни, скоріш за все, суттєво погіршить становище 

жінок в Україні. 

Одним із перших кроків нової влади весною 2014 року було зменшення допомоги по народженню дитини 

та скасування прогресивної шкали її нарахування. Враховуючи девальвацію гривні, таке замороження 

виплат фактично зменшило суму одноразової виплати на 30%, а щомісячної – на 60%, порівняно з до 

кризовим періодом (якщо рахувати у валюті). Тож такий крок з боку влади суттєво скоротив одне з 

небагатьох незалежних джерел фінансової підтримки матерів. Того ж таки 1 липня 2014 року була 
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повністю скасована допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Іншими словами 

– жодної прямої оплати доглядової праці жінки зараз в Україні немає. 

Разом із цим, влада вжила інших заходів, які структурно поглиблюють гендерну нерівність. У пакеті 

«антикризових» заходів було рішення про те, що максимальну кількість державних службовців у 

центральних виконавчих органах і місцевих державних адміністраціях протягом місяця потрібно 

скоротити не менш ніж на 10%. Як вже згадувалося, 77% цих посад займають жінки. 

Іншим кроком влади, який у найближчій перспективі може завдати суттєвого удару по становищу жінок, є 

освітня реформа, яка передбачає закриття «малокомплектних» закладів та скорочення кількості вчительок. 

Так, вже зараз мова іде про звільнення або зменшення навчального навантаження (відповідно – ставок) 

більш як 3800 вчительок. Інше питання – це закриття закладів освіти, яке тягне за собою скорочення не 

лише педагогів, а й технічного персоналу, більшість якого теж жінки. 

Ще одним неоліберальним кроком «оптимізації» державних видатків, прийнятим у той же період, стало 

фактичне знищення професії соціальних працівників. Такий крок позбавив жінок допомоги у виконанні 

доглядових функцій за людьми з інвалідністю, старими. Окрім цього, соціальні працівники часто 

займалися питаннями насильства в сім‘ї, яке, як відомо, переважно спрямоване на жінок і дітей. Тож така 

«оптимізація» створила додаткове навантаження на жінок та зробила їх менш захищеними. 

Коли війна, переселення і політика жорстких урізань відбуваються одночасно, жінки (які становлять 63% 

вимушено переселених в Україні) найбільше страждають від взаємопідсилюючих соціально-економічних 

наслідків цих трьох явищ. Вони приїжджають на нове місце, де скорочується кількість «жіночої» роботи 

через «оптимізацію» державного сектору економіки. На наявній роботі їм пропонують нижчу, ніж 

чоловікам, зарплату, при тому що вони частіше, ніж жінки у приймаючій спільноті, виступають єдиними 

чи основними годувальницями сім‘ї. При цьому перед ними стоїть питання купівлі чи знімання житла та 

покупки найнеобхіднішого для життя. 

Іншим аспектом, з яким стикаються жінки на перетині переселення і жорстких урізань, є деградація 

доглядової інфраструктури. Зважаючи, що саме жінки є найбільш інтегрованими у цю інфраструктуру, а 

тому найбільш залежними від її роботи, вимушене переселення погіршує їхню ситуацію. Саме на долю 

жінок найчастіше випадає відповідальність за дошкільну та шкільну освіту дітей, їхнє здоров‘я та здоров‘я 

інших членів сім‘ї, які потребують додаткового піклування (неповносправні, літні люди). 

Тож українські жінки опиняться в ситуації, коли в країні, де вони майже не приймають рішення на рівні 

влади, політика цієї влади непропорційно негативно впливає на їхні можливості: на економічний вплив у 

сім‘ї, матеріальне забезпечення, фінансову стабільність, соціальну захищеність. Структурні і 

довготермінові тенденції, закладені неоліберальними заходами жорсткої економії на фоні війни, в 

найближчому майбутньому можуть перемістити все більше жінок у категорії бідних та працюючих 

бідних. І таке поглиблення гендерної нерівності може даватися взнаки ще довго після того, як послабиться 

затягування пасків. 
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THE ORGANIZATIONAL AND IDEOLOGICAL CONTOURS OF ALTERGLOBALISM  

Neoliberalism as a leading ideology of modernity has generated a number of protest movements,which expressing 

its critic, are striving to mobilize those who suffer from its negative social impact. Despite the growing scale of 

the movement, theoretical understanding of this phenomenon remains unpopular topic. The main problem 

considered in these thesesis: what are the features of organizational structure of alterglobalismmovement and 

whether it has an ideological perspective in post-industrial society? 

Many authors do not distinguish the difference between the alterglobalism and anti-global movementsin scientific 

literature, combining these social movements into one - Anti-Alter-Globalism, because they oppose neo-liberal 

capitalist globalization [1, p. 57]. We believe that there are some ideological differences between these 

movements anditan opinion of one of the founders of alterglobalism in Russia, O. Buzhalin, that globalist 

movement is a denial of global integration processes is quite reasonable. This implies protectionist measures, 

support in development of own resources as any form of globalization conceals a dominance of transnational 
corporations and big capital [2]. 
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Despite the common objects of criticism (transnational corporations, international financial institutions, values of 

consumer, military intervention, etc.), the alterglobalismdoes not deny the integration and formation of global 

economic, technological, cultural system and emphasizes the need to find alternative political, cultural, socio-

economic forms of integration of global society. For example, in Ukraine there are right-wing ideological 

movementsof anti-globalization perspective, whose members juxtapose the global expansion the need of closed 

development of the country, its revival as a special independent state, criticizing the idea of joining the EU and 

some European values. Alterglobalism(as well as anti-global movement), in our view, is in fact anarchic: in the 

basis of forms of its organization and resistance lies spontaneous character and free organization. Israeli anarchist 

Uri Gordon identifies the three main features that characterize the ideological content of such movements - 

criticism and rejection of any forms of domination, focus on direct cooperative activities as an example of 

potentially desirable future policy and free concept of policy [3].  

In this regard, it is becoming actual the traditional anarchist principle in the alter-globalism movement is that 

means towards this ends should match the desired type of order. In practice, these movements are deliberately 

trying to combine different ideas and integrate them in more freedomstructure what it is not characteristic of 

classic ideologies, to provide direct forms of participation, to create new identities of worldwide civil society, to 

increase the level of human consciousness. Structure of alterglobalism contrasts sharply with leftist movements of 

industrial society that assumed the presence of a single unifying world-wide organization, asingle system of 

management, clear boundaries, single ideology (world Internationals, the international communist and social 

democratic movements of the second half of the XX century.). Alterglobalism movement is a network 

transnational organizational structure. Diverse movements, which are not connectedby ideological, political, 

organizational discipline,take place of pyramid.  

Alterglobalism movementis characterized by open borders, decentralization, mostly horizontal or functional 

cooperation of members, the flexibility, mobility, accessibility of network resources, equality of the participants of 

network, the international character of demonstrations and multi-class structure of members (from the 

unemployed and farmers to professionals and the petty bourgeoisie). So there is no rigid hierarchy, clear structure, 

charismatic leader, clear role system as attributes of traditional movements. Supporters of alterglobalism have not 

developed a unified ideology. Combining such movements as the fight against racial discrimination and the 

struggle for human rights, the environmental movement, the feminist movement, anarchist groups, pacifists and 

other NGOs, alterglobalism is currently the diverse and amorphous structure in terms of ideologically. The search 

of the alternative to the neoliberal globalization continues on the basis of practical experiences of organizations 

and movements at the World Social Forum, as well as on the basis of scientific researches, including such world 

famous scientists as I. Wallerstein and S. Amin. 

In presents daysthe contours of the long-term strategy of alterglobalism are developing: withdrawal from under 

private control and transfer to public ownership of natural resources, cultural wealth, knowledge and education; 

equalization of payment to workers of similar qualification all over the world at the expense of fictitious sector 

(financial speculation, military expenditure), the expansion of international standards of social protection and 

labor safety, workers' rights in participation in government, international expertise of national legislation in the 

field of labor safety with the usage of sanctions against countries and transnational corporations that violate the 

rights of workers; development of alternative to absolute power of global commerce and military institutions; 

equalization ofthe level of development of the first and the third world by means of changing the system of global 

economic relations; development of complex theoretical models and action programs (as an option, spreading 

Scandinavian social democratic model of development in the world) [2; 4]. 

Thus, the established tradition of alterglobalism movement has a future under condition of its transformation into 

a political structure that is able to influence the political system and generate theoretically integral ideological 

projects with long-term strategy of action. It is important, on the one hand, to preserve the specific movement as 

an open network (which is the foundation of success and massive participation) and, on the other hand, to acquire 

the traditional organizational and institutional forms for participation in the political struggle. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДИСТРЕССА: НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПОНДЕНТОВ, ПРОЖИВАВШИХ В ЗОНЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДОНБАССЕ 

На основании ряда методических исследований по валидизации SCL-9-NR мною было установлено, что 

самооценка состояния здоровья, социальное самочувствие, уровень доверия соседям и оценка 

экологической ситуации по месту проживания объясняют 28,7% изменчивости психологического 

дистресса респондентов. При этом на самооценку состояния здоровья приходится 18,7%, на остальные 

(социальные) факторы - 10,0%. Кроме этих четырех факторов известно о влиянии на уровень дистресса 

недавних стрессовых событий в жизни респондента (по данным использования методики SCL-90-R в 1997 

и 1999 годах). Но поскольку в последний волне мониторинга «Украинское общество» эти вопросы заданы 

не были, оценить точное влияние событийного фактора на результаты использования SCL-9-NR мне не 

представилось возможным. В любом случае, на основании представленных результатов можно 

предположить приоритет психологических и социально- психологических факторов при формировании 

уровня психологического дистресса.  

Далее идет состояние здоровья, и уже последним объяснительным фактором является социальный. Вместе 

с тем, в процессе раздельного анализа уровня психологического дистресса среди обычных респондентов, а 

также тех, кто проживал на территории боевых действий, было установлено, что влияние социальных 

факторов может значительно усиливаться. Рассмотрим соответствующие данные. Прежде всего сравним 

выраженность различных симптоматических измерений в двух упомянутых выборках: Индикатор 

(симптоматическое измерение) П+ПП - вся выборка без ЗБД, % П+ПП - ЗБД, % Разница Легко 

возникающие досада или раздражение (враждебность) 34,8 55,5 20,7 То, что вам трудно сосредоточиться 

(обсессивно-компульсивное расстройство) 25,7 55,4 29,7 Подавленное настроение, «хандра» (депрессия) 

30,7 50,0 19,3 То, что Ваши чувства легко задеть (межличностная «сензитивность») 29,6 51,1 21,5 Чувство, 

что большинству людей нельзя доверять (параноидальные идеи) 34,1 63,0 28,9 Ощущение напряженности 

или взвинченности (тревожность) 32,0 64,2 32,2 Ощущение слабости в различных частях тела 

(соматизация) 32,1 47,8 15,7 Нервозность, когда Вы остались одни (фобическая тревожность) 18,9 52,1 

33,2 Мысли о том, что с Вашим телом что-то не в порядке (психотизм) 21,6 47,9 26,3 Пояснение к таблице: 

П+ПП - периодически или почти постоянно; ЗБД - зона боевых действий.  

Как видно, уровень психологического дистресса значительно выше среди респондентов, которые 

проживали в зоне боевых действий. В этом контексте неудивительно и то, что влияние объяснительных 

факторов также существенно различается (в силу слабого объяснительного потенциала опущены 

результаты для доверия соседям): Независимая переменная Объясненная дисперсия - вся выборка без ЗБД, 

% Объясненная дисперсия - ЗБД, % Самооценка здоровья 19,1 8,3 Социальное самочувствие 6,3 26,0 

Оценка экологической ситуации по месту проживания 0,3 5,3 Вместе 25,7 39,7 Таким образом, если для 

основной группы респондентов социальные факторы объясняют около 10% изменчивости, то для тех, кто 

проживал в зоне боевых действий - более 30%.  

Следовательно, социальные факторы могут существенно влиять на психологический дистресс. Кроме 

того, можно допустить ситуацию, в которой социальные факторы и влияние серьезных стрессовых 

событий будут обуславливать большую часть психологического дистресса индивида. Это, на мой взгляд, 

говорит о неприемлемости обоснования методики измерения психологического дистресса на основании ее 

использования для успешной классификации респондентов с психическим заболеванием и без него (как 

это сделал Рон Кесслер для K6 и К10).  

Психическое заболевание является лишь одной из возможных причин высокого психологического 

дистресса. Более того, при некоторых психических заболеваниях (например, относящихся к группе 

«Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства») высокий психологический дистресс вообще не 

фиксируется. 
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СОЦІАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

Вивчення індивідуального благополуччя – перспективний напрям соціологічних досліджень, який стрімко 

набуває популярності за кордоном. Благополуччя окремих людей надає важливу інформацію про якість 

соціальної системи, в якій вони живуть. Наголошується, що врахування соціальних детермінант 

індивідуального благополуччя – одне з нагальних завдань соціальної політики [1]. Індивідуальне 

благополуччя можна інтерпретувати як задоволеність життям. Як зазначає Е. Дінер, один з 

основоположників цього концепту, людина з високим рівнем суб‘єктивного благополуччя здоровіша і 

функціонує більш ефективно (на відміну від тої, яка, наприклад, постійно знаходиться в стані стресу), а 

бути щасливим – добре не лише для індивіда, а й для тих, хто його оточує [2].  

Вивчення індивідуального благополуччя, суб‘єктивних його оцінок найчастіше відбувається в площині 

психології (йдеться про його когнітивний, емоційний та мотиваційно- поведінковий аспекти). Виявлення 

соціальних детермінант, які визначають індивідуальне благополуччя, а також їхнього значення – непросте 

завдання, яке має свою специфіку в залежності від країни. В Україні подібним методологічним 

інструментарієм є Інтегральний індекс соціального самопочуття (ІІСС), розроблений Інститутом 

соціології НАНУ. Проте за кордоном набуло поширення саме визначення рівня індивідуального 

благополуччя за різними параметрами. Так, у Великобританії дослідження індивідуального благополуччя 

базується на таких соціальних детермінантах:   

 здоров‘я (дуже хороше, хороше, задовільне, погане, дуже погане); 

  наявність / відсутність інвалідності; 

  рівень освіти; 

  працевлаштування (працюючий, безробітний, економічно неактивний); 

  соціально-економічний статус (керівник, спеціаліст, робітник); 

  рівень доходів (високий, вище середнього, середній, нижче середнього, 

 низький);  сімейний статус (одружений, неодружений); 

  володіння нерухомістю (власник будинку, орендар, соціальне житло) [1]. 

В дослідницькій практиці вивчення цих аспектів відбувається у таких трьох вимірах:  

1) особистісна оцінка: задоволення життям (в цілому наскільки ви задоволені своїм життям в даний час?);  

2) особистісний смисл (в цілому якою мірою те, чим ви займаєтесь в житті, є того варте?);  

3) особистісний досвід: щастя (в цілому наскільки щасливо ви почувалися вчора?) і  

4) тривожність (в цілому наскільки стурбованими ви почували себе вчора?).  

Таким чином, дослідження охоплює не тільки зовнішні, а й внутрішньо особистісні фактори 

індивідуального благополуччя. Інші дослідження включають в цей перелік такі основні детермінанти, як:   

 наявність / відсутність дітей; 

 участь у громадському житті; 

 релігійність (чи є важливою / неважливою для респондента); 

 довіру (довіряю / не довіряю іншим) [3]; 

 політичні переконання; 

 соціальні зв‘язки [4]. 

Оскільки питання підвищення рівня та якості життя населення залишається особливо гострим для 

України, ми вважаємо перспективними дослідження благополуччя на індивідуальному рівні (як 

соціальних, так і його особистісних детермінант), а тому напрацювання західної соціології у цьому 

контексті є особливо цінними. 
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                                          УКРАЇНА В РЕЙТИНГУ ЩАСТЯ ООН  

Вивчення проблем благополуччя людей впродовж останніх десятиліть стало об‘єктом інтегративних та 

міждисциплінарних досліджень в рамках феліцитології - науки про щастя (від лат. «felicitas» - щастя). 

Процес наукової інституціоналізації феліцитарного підходу включає поширення комплексних емпіричних 

досліджень, збільшення наукових публікацій з феліцитарної тематики, а також відкриття спеціальних 

наукових видань. Голанський соціолог Рут Вінховен вважається «хресним батьком» досліджень щастя, є 

засновником Програми «Всесвітня база даних щастя» та «Журналу дослідження щастя» (Journal of 

Happiness Studies).  

На думку Р. Вінховена, рівень щастя, поряд з рівнем здоров'я і добробуту, є одним з найважливіших 

показників того, наскільки дане конкретне суспільство створює умови для комфортного життя населення 

[1, с. 14]. Професор Лондонської школи економіки Р. Лейард, експерт ООН з питань дослідження щастя, 

автор книги «Щастя: уроки нової науки», зауважив, що прагнення людини до щастя має бути прийнято 

державою в якості золотого стандарту та основи всіх політико-управлінських рішень [2]. Досвід 

соціальних досліджень проблем рівня та якості життя, соціального самопочуття, благополуччя та щастя 

існує в різних країнах світу та знайшов своє відображення в міжнародних дослідницьких програмах 

Інституту Гелапа, Компанії «Economist Intelligence Unit» (Індекс якості життя - quality-of-life index), 

міжнародного проекту "Європейське соціальне дослідження", Британського аналітичного центру «New 

Economics Foundation» (Міжнародний індекс щастя - Happy Planet Index) та ін.. В Україні такі дослідження 

проводять соціологи Інституту соціології НАНУ, Міжнародного Київського інституту соціології, 

Українського інституту соціальних досліджень, Компанії Research & Branding Group та ін.. В 2012 р. в 

рамках 66-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН була проведена Нарада високого рівня «Щастя і 

благополуччя: визначення нової економічної парадигми», на якій Генсек ООН Пан Гі Мун зазначив, що 

три основні елементи сталого розвитку: соціальне, економічне і екологічне благополуччя є нероздільними, 

разом вони визначають світове валове щастя, і це є основою нової парадигми суспільного розвитку для 

всього світу [3].  

В липні 2012 р. ООН проголосила 20 березня Міжнародним днем щастя. В 2016 р. за підтримки ООН 

група провідних експертів під керівництвом Дж. Хелівела (Канада), Р. Лейярда (Великобританія) та Дж. 

Сачса (США) підготували оновлений Звіт зі Всесвітнього Щастя (The World Happiness Report 2016 Update 

як доповнений варіант таких же доповідей за 2012 та 2015 рр.), в якому представили методологію та 

результати глобального дослідження «Рейтинг щастя» 2012-2015 років [4]. Система показників «Рейтингу 

щастя» ООН включає 12 основних блоків: 1) ВВП на душу населення з поправкою коефіцієнтом 

нерівності Джині (статистичні показники); 2) очікувана тривалість здорового життя (статистичний 

показник ВООЗ); 3) сходини життя (оцінка якості життя за 10 бальною системою – соціологічний 

показник); 4) соціальна підтримка рідних, друзів (соціологічний показник); 5) свобода життєвого вибору 

(соціологічний показник); 6) щедрість, благодійність (соціологічний показник); 7) рівень поширення 

корупції в державних органах та бізнесі (соціологічні показники); 8) позитивні емоції (почуття щастя, 

радості, насолоди – соціологічні показники); 9) негативні емоції (почуття неспокою, печалі, гніву – 

соціологічні показники; 10) рівень довіри до уряду (соціологічні показники); 12) рівень довіри до людей, 
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суспільства (соціологічні показники); 11) якість державного управління, рівень демократичності 

(соціологічні показники) [4]. Дослідження ООН 2012-2015 рр. охопило 156 країн. Рейтинговий список 

відкрили країни: Данія, Швейцарія, Ірландія, Норвегія, Фінляндія, Канада, Нідерланди, Нова Зеландія, 

Австралія, Швеція.  

Україна отримала 123 місце [4]. На жаль, за результатами міжнародних досліджень Україна отримала 

статус неблагополучної, «нещасливої» країни. Це обумовлює необхідність переходу до соціально 

орієнтованої моделі соціально-економічного та культурного розвитку суспільства, здатної до реального 

забезпечення високого рівня благополуччя населення України. Практичне вирішення цієї складної 

проблеми виходить за межі компетенції науковців, соціологів зокрема, залежить від рівня 

демократичності політичного управління, активності громадянського суспільства, розбудови соціальної 

держави, використання всього спектру технологій ефективної соціальної політики. Отже, дослідження 

ООН «Рейтинг щастя» стало важливим кроком в розвитку глобальної соціології благополуччя.  

Однак, воно засвідчило, що методологія глобального вимірювання та крос-національного аналізу рівня 

щастя має вдосконалюватись як шляхом розширення міжнародної співпраці експертів- дослідників, так і 

на основі якісного розвитку національних статистичних систем, соціологічних організацій та мереж.  
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КУЛЬТУРНО-ЦІННІСНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВИ БІЗНЕС-

ОСВІТИ В ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ 

Приватне підприємництво являє собою не тільки надзвичайно важливий економічний феномен ринкового 

суспільства, але й знакове соціально-культурне явище, яке радикально змінило соціум, сприяючи 

процесам модернізації та становленню сучасного суспільства. Теза Вебера про наявність близькості між 

господарською етикою протестантизму та специфічною мотивацією економічної діяльності, що лежала в 

основі раціональної підприємницької моделі поведінки [1], залишається предметом гострої наукової 

полеміки протягом більше ніж століття.  

Однак незважаючи на всю суперечливість концепції Вебера, важко заперечувати вплив культурно-

ціннісних, світоглядних та ідейних чинників на становлення капіталістичного підприємництва. Ідеї Вебера 

та інших прихильників судження про важливість позитивної етичної підтримки господарських дій, які 

здійснює індивід з метою досягнення своїх цілей, докладаючи при цьому раціональні та методичні 

зусилля, зберігають свою актуальність і донині. Протестантська етика дозволила розірвати стримуючі 

окови традиціоналізму та дати поштовх продуктивній, творчій енергії людей. Власне в схожому ціннісно-
мотиваційному поштовху відчувається потреба і в сучасному українському соціумі, що перебуває в стані 

глибокої соціально- економічної, морально-психологічної та ціннісно-нормативної кризи, намагаючись 

при цьому здійснити модернізацію різноманітних сфер суспільного життя, вирватися із пастки 
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цивілізаційної відсталості та стати на шлях сталого розвитку. Сучасному українському суспільству не 

вистачає комплексу культурно- ціннісних підвалин для розгортання цивілізованої ринкової економіки. 

Сфера ділової активності перебуває під впливом багатьох негативних чинників, пов‘язаних з корупцією, 

рейдерством, насильницькими діями, недотриманням контрактних зобов‘язань, зв‘язками з кримінальним 

світом і корумпованими чиновниками, ухиленням від сплати податків, зухвалим нехтування моральними 

нормами та демонстративним споживанням ―нових українців‖ – і все це відбувається на фоні надзвичайної 

соціальної поляризації та зубожіння широких верств суспільства.  

Отже, підприємці часто густо демонструють ознаки глибокої аномічної деморалізованості. В цьому сенсі 

бізнес в Україні нагадує скоріше класичну модель авантюристичного капіталізму, аніж його сучасну, 

раціональну варіацію. В одній із своїх попередніх розвідок автор, досліджуючи проблему соціально-

культурної легітимності підприємництва, продемонстрував, що в Україні вкоріненість етичних норм та 

моделей господарської поведінки, що сприяють становленню та розвитку ринкових відносин, є хиткою та 

суперечливою. Суспільний стан, позначений відсутністю «глибокої та внутрішньо консистентної традиції 

підприємництва в українському суспільстві протягом тривалого історичного періоду» і нинішньою, 

«амбівалентною за своїм характером легітимністю цієї діяльності», загрожує залишити країну на узбіччі 

процесів розвитку [2, с.176]. Проте, наскільки б драматичним не було теперішнє становище нашої 

батьківщини, перспективи залишаються. Досвід як культурно, історично та географічно близьких, так і 

далеких країн свідчить, що можливості для цивілізаційного стрибка залишаються, хоча з кожним роком 

вони стають все більш примарними. Розвиток соціально відповідального, культурно легітимного та 

цивілізованого підприємництва можливий при умові створення відповідних структурних та інституційних 

рамок, повернення фінансово-економічній проблематиці конче необхідного ціннісного виміру.  

З цією метою надзвичайно потужним фактором оздоровлення підприємницького середовища – а разом з 

ним і інших, пов‘язаних з ним царин суспільного життя – могло б стати запровадження комплексної, 

всебічної моделі бізнес-освіти. Особливої уваги потребує стимулювання промислового підприємництва, 

яке залишається вкрай слабо розвинутим, на відміну від бізнес-активності в торгівлі, посередницьких 

операціях, громадському харчуванні та деяких інших, переважно малокваліфікованих сегментах сфери 

обслуговування. Видатний норвезький економіст Ерик Райнерт відстоює ідею емуляції як 

найефективнішої стратегії економічної політики, завдяки якій країна може зробити швидкий та якісний 

стрибок у своєму розвитку, зберігаючи та стимулюючи, передусім, переробну промисловість у великих 

містах [3, с.48 и др.].  

Емуляція передбачає активну діяльність держави, її активне втручання в роботу ринку з метою 

розповсюдження кращого досвіду. Різні види економічної діяльності якісно відрізняються як носії 

економічного зростання [3, с.60]. Райнерт ратує за створення в соціумі передумов для поширення 

інновацій та розвитку видів діяльності зі зростаючою віддачею (тобто, зі зниженням витрат на кожну 

наступну одиницю продукції). Економічне зростання трактується як «спільний продукт синергії, поділу 

праці, зростаючої віддачі та нових знань» [3, с.106]. Сектор переробної промисловості має бути 

максимально диверсифікованим, що забезпечить ефект синергії. Впровадження такої моделі розвитку 

потребує виходу на історичну авансцену нового діючого актора, який до цього перебував в затінку, – 

промислового підприємця. Його соціальна роль істотно відрізняється від того, що робив домінуючий до 

теперішнього часу торгово-посередницький тип бізнесмена. Власне бізнесмен- промисловець в 

найбільшій мірі уособлює Шумпетерівський образ інноваційного підприємця, який своїми діями руйнує 

ринкову рівновагу, впроваджуючи інновації та забезпечуючи, тим самим, господарське зростання [4]. 

Саме промисловий підприємець несе в собі риси раціонально і водночас ціннісно налаштованого 

господарського суб‘єкта. Індустріальному, або сучасному підприємцю притаманні такі суспільно важливі 

характеристики, що сприяють стійкому економічному розвитку, як тривала темпоральна перспектива 

економічної діяльності, орієнтація на технологічний та організаційний прогрес [5]. Формування нового 

покоління підприємців повинно стати одним із пріоритетних напрямків освітньої діяльності.  

Особливо важлива місія в цьому відношенні покладається на технічні університети, на базі яких може 

відбуватись – і в деяких, поки що поодиноких випадках, вже відбувається – поєднання технічної, 

інженерної освіти з бізнес-освітою. Потрібно, щоб підприємницький компонент освіти складався не тільки 

з викладання правових, організаційних, менеджерських та інших суто професійних аспектів бізнес-

діяльності, але й містив в собі етико-ціннісну та соціально-культурну складову, націлену на формування 
соціально відповідальних бізнес-моделей, органічно пов‘язаних з кращими зразками як національної, так і 
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світової культурної спадщини. Досягнення цієї мети слід шукати на шляху поєднання соціологічного, 

мотиваційно-психологічного, культурно-просвітницького елементів.  

Видатний американський вчений Девід Макклеланд, продемонструвавши походження мотивації 

досягнення – на індивідуальному та колективному рівнях – та її вплив на господарське зростання, 

розробив і успішно застосував тренінги мотивації досягнення успіху серед підприємців і молоді [6].  

Цей досвід слід активно використовувати в процесі впровадження потужного та всебічного компонента 

ділової освіти в програму фахової підготовки майбутніх інженерів, що може надати стимул для 

виникнення справжньої підприємницької хвилі в сфері промислової діяльності, при умові паралельного 

створення структурно-інституційних стимулів в правовій, фінансовій та політичній сферах.  

Розвиток промислового підприємництва сприятиме ре-індустріалізації економіки країни на якісно новій 

основі, і разом з тим надасть імпульс процесам модернізації в різноманітних сферах суспільного життя, 

створюючи потужний, міцний середній клас як соціально-структурний фундамент цих перетворень та 

роблячи їх незворотними.  
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СКОРОЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ ЯК 

ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В УКРАЇНІ 

Серед відомих проблем, що викликають активну реакцію суспільства, традиційно відносяться питання 

соціальної нерівності, конфліктних протиборств та соціальної напруженості. Тема соціальної 

напруженості вкрай актуальна зараз для України, тому що держава перебуває на етапі економічної й 

соціальної нестабільності - у першу чергу мова йде про економічну кризу, яка призводить до зниження 

життєвого рівня людей і якості життя населення та посилення процесу соціальної поляризації.  

Слід зауважити, що саме середній клас у більшості економічно розвинутих країн світу є провідною 

соціальною верствою та соціальною опорою суспільства. Саме він формує інтелектуальну еліту, яка 

здатна ефективно вирішувати завдання політичної, управлінської, соціальної, культурної, освітньої, 

наукової та інших важливих сфер діяльності суспільства. Представники середнього класу, це люди, які 

демонструють високий рівень культури і освіти, що орієнтуються на створення комфортних умов життя, 

високу мобільність, націлених на актуалізацію нових зразків споживчої поведінки. На основі 

опублікованої інформації, яка відображує результати проведених соціологічних досліджень, в Україні 

спостерігається різке скорочення такої соціальної групи як середній клас.  

Соціологами наводяться дані, що за період з 1991 року по 2016 рік його загальна чисельність в соціальній 
структурі суспільства скоротилася більш ніж в 3 рази (з 50% до 14%), Таке скорочення відбулось не за 

рахунок зникнення певних організацій, установ чи підприємств до функціонування яких був залучений 

середній клас, а за рахунок збіднілості його представників, які поступово втрачали матеріальну та 
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фінансову спроможність задовольняти свої звичні потреби в товарах та послугах. Звертаючи увагу на 

вищесказане, ми пропонуємо розглянути проблему зниження купівельної спроможності середнього класу 

в контексті реально існуючих умов по суті тоталітарної пропаганди моделі надмірного споживання, що є 

однією із найважливіших причин високої соціальної напруженості у українському суспільстві. В наших 

попередніх публікаціях ми неодноразово піднімали проблему споживання та формування моделей 

поведінки, де кожна соціальна група формує свої ознаки споживчої поведінки [1].  

Українська дослідниця І. Набруско підкреслює важливість дослідження моделей споживання з точки 

аналізу купівельних можливостей та споживацьких стратегій різних статусних груп. Вона стверджує, що 

аналіз споживацьких стратегій населення України з точки зору статусу дозволяє виділити три основні 

моделі споживання. По-перше, це конформістське споживання, обумовлене ефектом приєднання до 

більшості, прагненням не відстати від життя, від моди. Друга модель – це демонстративне споживання, 

яке передусім виражається в купівлі найбільш дорогих товарів та послуг, кількість яких значно перевищує 

реальні потреби. Третя модель – звичаєве (габітусне) споживання, яке є результатом тривалого життя, в 

рамках визначених статусних позицій і яке призводить до формування певних уподобань та звичок 

(габітусів) [2 с. 373 -376]. Звичайно така позиція не цілком відображає ті моделі споживчої поведінки які 

можуть з'явитися в українському суспільстві за умов стрімкого падіння рівня життя. Зазначимо також, що 

у працях інших соціологів звернута увага на важливість ідентифікації «більш сучасних моделей 

споживання»[3], які б враховували обставини обмеженості грошових доходів, коли окремий споживач 

вирішує для себе дилему суміщення дефіциту «ресурсу» грошового доходу та реальної можливості 

задоволення своїх потреб в різноманітних товарах та послугах. Такою моделлю в Україні реально є 

«модель обмежувального споживання», яка передбачає відмову від звичної купівельної поведінки.  

Подібний стан пояснювали в своїх дослідженнях К. Грем и С. Петтинато, визначивши його терміном 

«frustrated achievers», характерізуючи групу, яка досягла певних успіхів, але отримала сильну 

незадоволеність життям [4]. Відносно середнього класу, який є носієм не лише фінансового, але й 

соціального та культурного капіталу така модель має виразні деструктивні наслідки, оскільки цей клас в 

Україні реально функціонує в зоні соціальної депривації. Невідповідність можливостей і очікувань, на 

думку представників теорії відносної депривації, збільшує інтенсивність незадоволеності, спричиняє 

депривацію, що варто представляти як умови, що сприяють протестній поведінці особистості. Т. Гарр 

констатує: «депривація - розрив (розбіжність) між рівнем потреби в якомусь благу, з одного боку, і тими 

умовами на які вони в змозі реально розраховувати, з іншої.  

Цей розрив неминуче викликає фрустрацію - причому одночасно в багатьох людей, - і при відповідних 

умовах саме наростання відносних депривацій веде до неминучого насильства»[5 с.51]. Таким чином, 

виходячи з теорії депривації Т. Гарра, ми можемо зробити висновок, що до протестних дій людей 

приводить крах їхніх надій, розбіжність між рівнем потреби в благу й соціальних умовах, на які вони в 

стані реально розраховувати. У випадку, якщо ті або інші потреби особистості не задовольняються або 

задовольняються в мінімальному обсязі, формуються та актуалізуються різноманітні соціально-економічні 

детермінанти процесу зростання соціальної напруженості в суспільстві.  
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НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ГЛОБАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Автоматизація у суспільствах (напів)периферії залишатиметься нерентабельною доти, доки винаймати 

робочу силу в них буде дешевше, ніж автоматизувати виробництво. Глобальні економічні тенденції не 

вказують на жодні перспективи радикальної зміни ситуації в найближчий час.  

А крім того, хоча потенційна загроза підвищення рівня безробіття внаслідок автоматизації може зачепити 

(напів)периферію значно пізніше, ніж розвинені економіки, вона сильніше вдарить по суспільствах із 

обмеженою системою соціального захисту [1].  

Самої наявності висококваліфікованої робочої сили в суспільствах, що розвиваються, замало для 

економічного розвитку цих країн. Скажімо, показник залучення до вищої освіти в Україні є вищим за 

середній показник по країнах ОЕСР.  

Однак зниження соціальних стандартів і підвищення цін, орієнтація влади на збереження дешевої робочої 

сили в умовах високої експлуатації та створення привабливого інвестиційного клімату для зовнішнього 

капіталу жодним чином не формують умов для розвитку економіки в довгостроковій перспективі.  

Такі кроки лише роблять дешеву робочу силу українських працівників привабливим напрямом для 

іноземного аутсорсингу.  

Розвиток ІКТ й автоматизація виробництва потенційно створюють можливості для покращення рівня 

життя людства. Однак в умовах ринкової економіки ці процеси лише вписуються в структуру вже 

вибудуваних глобальних і класових нерівностей, створюючи нові механізми експлуатації з огляду на 

наступні чинники [2]:  

Більш схильними до автоматизації є економічно розвинені суспільства, що, по-перше, мають дорогу 

робочу силу, яку вигідніше замінити комп‘ютерами та робототехнікою, по-друге, мають більше 

можливостей для розвитку ІКТ і є центрами виробництва робототехніки, а по-третє, передбачають 

механізми нейтралізації негативного впливу автоматизації на рівень безробіття [3]. Розвиток ІКТ 

уможливив фрагментацію виробництва та географічне розведення різних його етапів.  

Це, у свою чергу, створило механізм для аутсорсингу країнами ядра дешевої робочої сили бідніших 

суспільств для виконання тих завдань, які рентабельніше не автоматизувати або які поки що не надаються 

до автоматизації.  

Процеси автоматизації й перенесення частини виробництва в суспільства з вищим рівнем експлуатації та 

слабшими профспілками призводять до глобального погіршення становища робітничого класу та 

збереження незадовільних умов праці в країнах (напів)периферії: поляризація структури зайнятості та 

заробітних плат, зростання рівня прекарної зайнятості, консервування низьких стандартів захисту праці.  

Водночас вигодами від автоматизації користуються люди з вищим рівнем освіти, вищим доходом і 

доступом до Інтернету [1].  

Наявна глобальна нерівність підтримується орієнтацією місцевих еліт у суспільствах, що розвиваються, на 

збереження дешевої робочої сили задля приваблення іноземних інвестицій, і це лише покращує умови для 

експлуатації, а не сприяє економічному розвитку бідніших країн.  

Використання потенціалу технологічного розвитку задля покращення рівня життя людства в цілому, а не 

найбільш привілейованих його представників, потребує кардинальної зміни логіки виробництва та 

переходу від ринкового принципу максимізації прибутку до першочергової орієнтації на задоволення 

людських потреб, економії робочого часу та звільнення працівників від рутинної праці.  
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ВЛАДА ТА СУСПІЛЬСТВО У БОРОТЬБІ ЗА КОНТРОЛЬ НАД ВІЗУАЛЬНОЮ СИМВОЛІЧНОЮ 

ПОЛІТИКОЮ В ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНІЙ УКРАЇНІ 

Зростання ролі символічної політики в світі пов‘язане з розвитком комунікативних технологій, зростанням 

освіти, залученням мас до суспільного життя. Постреволюційний період в Україні зафіксував вибуховий 

сплеск стріт-арту. Це змушує звернути увагу на значення інструментів символічної політики. Тим більше, 

що нині тут наявні нові тенденції, пов‘язані з особливостями політичного розвитку. Теоретичні концепти 

символічної політики з‘явились у 1960-тих роках в працях П. Бурдьйо, М. Едельмана, Т. Мейера, У. 

Сарцинеллі. Згідно з М. Едельманом символ є «способом організації репертуара того, що пізнається, у 

смисли», «основою механізму осягнення …соціальної поведінки».  

Отже, з одного боку, це образ думки, ідеї, почуття, з іншого – засіб їх трансформації у дію. Сформувались 

поняття символічної влади, яку П. Бурдьйо визначав як владу «конструювати реальність», 

стверджувати/змінювати світобачення і, таким чином, впливати на світ, та символічної політики як 

«діяльності політичних акторів, спрямованої на виробництво та просування/навіювання …способів 

інтерпретації соціальної реальності». Символічна політика не обмежується дискурсом. Складовою її 

механізму є візуалізація. На думку С. Поцелуєва, сучасна символічна політика відрізняється якраз тим, що 

особливої ролі набуває візуальна інформація. Поширення цього інструменту пов‘язане з більшою його 

ефективністю, що зумовлено eстетичними можливостями, більшою стійкістю емоційних станів, які 

викликають візуальні засоби, порівняно з семантичною інформацією.  

Питання про те, чиїм інструментом є символічна політика, дискусійне. О. Малінова називає державу її 

ключовим гравцем. Водночас, на думку М. Едельмана, серед суб‘єктів символічної політики є й групи 

громадянського суспільства, а Т. Мейер виокремив варіанти символічної політики «зверху», «знизу» та 

«зверху й знизу одночасно», зокрема, другий він тлумачить як протестну політику. Ці розбіжності певною 

мірою викликані соціальними структурами. Концентрація російських вчених на державі як суб‘єкті 

символічної політики закономірна. Держава, дійсно, є найпотужнішим її суб‘єктом, але не єдиним. Більше 

того, зростання ролі символічної політики визначається якраз втратою державою монополії на 

конструювання реальності. Але вказані розбіжності залежать й від політичної ситуації. Символічна 

політика «знизу» властива інтенсивним суспільним трансформаціям, адже, згідно з Г. Гіллом, «зміна 

політичного режиму – це …й перебудова усієї системи уявлень, на яких ґрунтується взаємодія людей в 

межах …інститутів».  

Є розбіжності щодо революційного потенціалу стріт-арту та архітектури. Друга є знаряддям влади 

(центральної та місцевої), що пов‘язане з контролем над містобудуванням. Стріт-арт є більш 

демократичним мистецтвом внаслідок меншої коштовності, фрагментарності (на відміну від архітекторів, 

райтери мислять категорією одного об‘єкта), більшої абстрактності. Стріт-арт дає об‘єктивну оцінку 

суспільним процесам тоді, коли вони лише зароджуються. Родоначальники муралізму Д. Сікейрос та Д. 

Рівера вважали його революційною зброєю. В Україні активізація стріт-арту співпала з Революцією 

Гідності, подіями навколо Криму та Донбасу. Це пояснюється, з одного боку, зміною світоглядних 

пріоритетів в суспільстві, пробудженням національної свідомості, сплеском активності громадянського 

суспільства, з іншого – тим, що до України прибуло багато провідних іноземних райтерів.  

Більшість написів чи малюнків мали яскраве політичне спрямування. Естетичними формами політичного 

контролю над муралізмом стали зображення героїв революції, військових подій на сході, історичних 

діячів національно-визвольного руху, кольорові гами, які викликали асоціації з національною 

ідентичністю, зображення національних символів, сюжети, які символізували прагнення України до волі 

або зло в особі зовнішніх агресорів. Але на початковому етапі цей контроль знаходився в руках 

громадянського суспільства та іноземних політичних суб‘єктів. Надалі дедалі більше фіксувалися спроби 

встановлення такого контролю з боку влади, політичних еліт України. Невдоволення населення владою 

виразилося в поширенні муралів, не пов‘язаних з політикою.  

Також це пов‘язане з економічною кризою, збільшенням вартості фарби. Але збільшення формально 

деполітизованої тематики муралів не означає, що вони не мали політичного контексту. Збільшилась 
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частка замовних муралів, що є формою політичної агітації. Ще одним інструментом посилення контролю 

еліт є перехід рейтерів у виставкові зали. Зростання коштовності стріт-арту елітами використовується для 

встановлення фінансового контролю над ним у вигляді прямого замовлення та фінансування, зокрема, у 

формі конкурсів, фінансування через громадські установи (наприклад, навчальні заклади), фестивалі.  

Замовниками та організаторами стріт-арту стають переважно органи місцевої влади, фракції та окремі 

депутати рад, місцеві організації партій, громадські організації, які контролюються політичними елітами 

тощо. 

Підлісний Д. В. (м. Харків)  

fgd.nua@ukr.net 

БРЕКСІТ ЯК ВИКЛИК ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСАМ 

Результати британського референдуму, котрий увійшов в історію під назвою «Brexit», без сумніву, стали 

найбільшим викликом євроінтеграції з моменту утворення ЄС. Самі за себе говорять слова А. Меркель 

про те, що після рішення Великобританії про вихід ЄС опинився у критичному стані. При цьому 

результати Брексіт здійснюють безпосередній вплив на майбутнє України, котра розглядає євроінтеграцію 

як провідний пріоритет не лише зовнішньої, але й внутрішньої політики. Тому прогнозування перспектив 

подальшої долі європейської інтеграції є вкрай актуальним питанням для сучасного українського 

суспільства.  

Переходячи до аналізу ризиків, котрі внаслідок Брексіт постають перед об‘єднаною Європою, слід 

відзначити, що Великобританія завжди посідала особливе місце в ЄС. З одного боку, Об‘єднане 

Королівство не брало участь у низці важливих форм євроінтеграції, зокрема, не увійшло до єврозони та 

Шенгенської зони, частково відмовилось від співпраці в сфері юстиції та внутрішніх справ. На перший 

погляд, це може мінімізувати втрати ЄС від виходу Великобританії. Натомість, не слід забувати, що 

Великобританія є другою європейською економікою, ВВП якої у 2015 р. за даними Світового банку склав 

2,85 трл. доларів США, що становить 17,5% від ВВП всього Євросоюзу [1].  

При цьому вихід Великобританії не лише послабить європейську економіку та негативно позначиться на 

бюджеті Об‘єднаної Європи, але й поставить під загрозу реалізацію деяких глобальних економічних 

проектів. Так, британські експерти О. Пател та Х. Рей прогнозують, що Брексіт може поставити хрест на 

європейських ініціативах, що мають сильну британську підтримку (Трансатлантичне торгівельне й 

інвестиційне партнерство, Союз ринків капіталу) [2]. Соціально- економічні ризики, що постають 

внаслідок британського референдуму, значно посилюються з огляду на наявність низки невирішених 

проблем ЄС, зокрема, проблеми біженців та неповної ліквідації наслідків економічної кризи 2008 р.  

Не менш значними за економічні є політичні виклики Брексіт. Вже сьогодні можна констатувати, що 

британський референдум не лише посилив позиції євроскептиків в країнах континентальної Європи, а й 

вивів євроскептичний рух на новий якісний рівень. Британські політологи А. Щербак та П. Таггарт 

стверджують, що Брексіт може зумовити поширення ідей вже не прагматичного євроскептицизму, який 

має, в основному, соціально-економічні виміри, а євроскептицизму «жорсткого» типу, котрий перебуває у 

принциповій опозиції до євроінтеграційних процесів як спроби обмеження національного суверенітету [3].  

З іншого боку, Брексіт актуалізував проблему сепаратизму в самому Об‘єднаному Королівстві, де знову 

постало питання про незалежність Шотландії. При цьому успішне проведення шотландського 

референдуму за незалежність, безумовно, стане каталізатором сепаратистських настроїв в Північній 

Ірландії та країнах континентальної Європи, зокрема, в Іспанії. Отже, вихід Британії з ЄС несе в собі 

ризик запуску масштабних дезінтеграційних процесів на європейському просторі.  

Австрійський науковець Ф.Бібер висуває три можливі сценарії процесів дезінтеграції [4]. Перший з них є 

найбільш негативним та передбачає фактичний розпад як ЄС, так і Великобританії. За цим сценарієм 

Великобританія втрачає єдність через вихід Шотландії (можливо, й Північної Ірландії); у свою чергу, 

позиції ЄС вкрай послаблюються внаслідок поширення євроскептицизму та посилення сепаратистських 

рухів.  
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Другий сценарій передбачає збереження єдності ЄС за рахунок дезінтеграції Великобританії, негативний 

досвід якої стане уроком для країн, в яких спостерігаються сильні євроскептичні настрої, зокрема, 

Нідерландів. За такого сценарію в ЄС може залишитись Шотландія, а Німеччина остаточно закріпить 

свою гегемонію в Об‘єднаній Європі. Зрештою, згідно з третім варіантом розвитку подій Великобританії 

вдасться зберегти єдність та залишитись впливовим гравцем на світовій політичній арені. На наш погляд, 

такий сценарій сприятиме наростанню відцентрових тенденцій в ЄС, адже буде створено прецедент 

успішного та більш-менш безболісного виходу зі складу цієї структури.  

Таким чином, наслідком Брексіт стало виникнення цілої низки ризиків для Об‘єднаної Європи, котрі 

криються як в політичній, так і економічній площині. Ці ризики можуть на тривалий час «заморозити» 

євроінтеграційні процеси та зумовити подальше посилення відцентрових процесів в Об‘єднаній Європі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИНАМІЧНОГО МЕРЕЖЕВОГО АНАЛІЗУ В СОЦІОЛОГІЇ: КОРОТКИЙ 

ОГЛЯД ОСНОВНИХ МОДЕЛЕЙ (STERGM і SAOM) 
 

За останні три десятиліття в західній соціології відбулося значне збільшення інтересу до мережевого 

підходу, що спеціалізується на вивченні сукупності стійких зв'язків між суб'єктами. Незважаючи на свій 

суто структуралістський характер (а, можливо, навіть завдяки йому), мережевий підхід сьогодні набув 

статусу міждисциплінарної дослідницької стратегії зі своїм оригінальним методологічним апаратом. Його 

науковій популярності сприяло те, що він дозволив поглянути на колишні соціальні структури з якісно 

нової сторони.  

Оскільки з самого початку мережевий аналіз асоціювався передусім з роботою в статичному вимірі, - 

розглядом мережі ―тут і зараз‖, саме це стало одним із найбільш зауважуваних його недоліків. 

Суб‘єктивність вибору часу побудови мережі та критерію включення до неї окремих вершин – лише деякі 

із всіх пов‘язаних із роботою зі статичною мережею ускладнень.  

Саме це призвело до активізації розробки моделей та алгоритмів, які б дозволили включити час до 

мережевого аналізу та обґрунтувати і математично підкріпити дослідження динамічних мереж. 

Використання динамічних моделей пов‘язане із двома основними перевагами. Перша – це можливість 

відповісти на питання, яким чином формується та розповсюджується певне явище (або модель поведінки) 

в мережі. Друга – це припущення про ефективність дослідження за допомогою динамічного мережевого 

аналізу відносин між акторами (наприклад, дружби та ворожби) див. детальніше: 1. Тобто, якщо 

спробувати об‘єднати ці переваги, можна припустити, що динамічний мережевий аналіз – це інструмент, 

який дає нам відповідь на питання ―Як розвивалась досліджувана мережа в часі, які фактори на неї 

впливали і чому вона набула тієї форми та структури, яку ми бачимо під час останнього ―заміру‖?‖. 

На сьогодні більшість досліджень динамічних мереж пов‘язані з вивченням невеликих груп із майже 

незмінюваним складом. Так, наприклад, можна побачити дослідження різних явищ в шкільному класі або 

студентській групі див. 1, 2, 3. Втім, це не означає, що до уваги беруться лише невеликі вибірки. 

Наприклад, колектив нідерландських авторів використовує аналіз динамічних мереж на базі програми 

―European Smoking prevention Framework Approach‖, дослідивши контрольну групу із 7704 підлітків із 

шести різних європейських країн 3. 

http://data.worldbank.org/
http://www.ucl.ac.uk/constitutionunit/research/europe/briefing-papers/Briefing-paper-2
http://blogs.lse.ac.uk/brexit/2016/08/25/hard-euroscepticism
https://www.freedomhouse.org/
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Серед основних динамічних моделей, що сьогодні використовуються в соціологічних мережевих 

дослідженнях, - стохастичні акторно-орієнтовані моделі (SAOM) та дискретні часові експоненційні моделі 

випадкових графів (STERGM).  

Використання цих моделей передбачає відповідність наявних даних певним умовам. По-перше, це 

інформація про мережеві взаємодії мінімум в два різних моменту часу. По-друге, в SAOM кількість 

вершин, що беруть участь в мережі, обмежується до 200 (в STERGM подібне обмеження відсутнє). По-

третє, передбачається, що в мережі відбулись певні (але не абсолютні) зміни. SAOM навіть потребує 

використання коефіціенту Джаккарда для оцінки стійкості мережі 1.  

Сьогодні використання динамічного мережевого аналізу можливе в R за допомогою пакетів tergm та 

statnet (для STERGM) і RSiena (для SAOM). 

Результатом динамічного мережевого аналізу є таблиця ефектів, які впливають на зміни в мережі. 

Інтерпретація результатів наближена до інтерпретації регресійного аналізу. Серед ефектів, що можуть 

бути включені до аналізу, - як мережеві характеристики (центральність вершин, їхня транзитивність 

тощо), так і базові атрибути (характеристики) вершин (наприклад, стать, вік, ідеологія тощо). 

Загалом перевагою динамічного мережевого аналізу є те, що він передбачає, що спостережувані зміни в 

поведінці різних акторів є залежними одна від одної (на відміну від лінійних моделей, які вважають, що 

всі спостереження незалежні між собою). Окрім того, динамічний мережевий аналіз демонструє можливі 

причинно-наслідкові зв‘язки, чим якісно відрізняється від статичного дослідження мережі.  

Втім, звичайно, є й певні недоліки. По-перше, недоліки пов‘язані із виконанням всіх критеріїв, які були 

зазначені вище. По-друге, поки що найбільш ефективно динамічний мережевий аналіз використовується 

для досліджень сталих груп, які є доступними для дослідника для проведення декількох етапів 

дослідження, демонструють необхідний рівень мінливості відносин та майже не передбачають зміну 

складу (вибірки). Саме тому найбільше публікацій із використанням цих моделей стосуються дружніх 

відносин або поширення певної поведінки (в тому числі, девіантної) та уподобань серед підлітків в 

шкільному класі або університетській групі. 
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ДО ПИТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВІДТВОРЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Академічна наукова спільнота світу підтримує ідею відтворення досліджень (Reproducible Research) [2; 4-

8]. Результатом таких досліджень є не лише публікація або звіт з статичними сумарними таблицями, а й 

дані, які використовувалися; скрипти, які було написано для їх обробки;  а також допоміжні дані та 

інструменти аналізу. 

Серед можливих  переваг таких досліджень можна виділити такі [5; 7]: збільшення підстав для 

впевненості  в достовірності результатів; підвищення якості  аналізу даних; розширення  можливостей  

подальших досліджень, які будуються на існуючих; можливості для навчання майбутніх дослідників; 

впровадження стандартів для подання матеріалів дисертаційних досліджень. 

В журналі «Biostatistics» з 2009 року прийнята редакційна політика, у відповідності з якою статті з даними 

помічаються літерою «D»,  статті з кодом – літерою «C», статті з відтворювальними дослідженнями - 

https://www.questia.com/library/journal/1G1-190150268/revisiting-selection-and-influence-an-inquiry-into
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.663.8121&rep=rep1&type=pdf
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літерою «R». За словами головного редактора R.Peng у 2011р. з 125 статей журналу  мітку мала 21 стаття, 

мітку «R» - 5 статей [6]. 

Останнім часом навіть з‘явилися цілі курси, присвячені тематиці відтворення досліджень, зокрема курс 

для майбутніх докторів філософії «Research Transparency Methods in the Social Sciences», який 

викладається економістам в Берклі [7]. 

Науковці з Інституту аналізу даних Берклі  виступили з ініціативою щодо прозорісті соціальних 

досліджень і пропонують професійним соціологам створити ресурс з відтворювальних досліджень у 

вигляді 20-30 кейс-стаді з основних тем соціальних дисциплін. Кожний кейс повинен бути коротким, від 

1500 до 2000 слів та складатися з введення (100-200 слів), робочого нарративу (200-400 слів), ключових  

моментів (200-400 слів), висновків (200-400 слів) та опису використаних інструментів (200-400 слів). Для 

полегшення цього процесу науковці зробили шаблон, а також приклад такого кейсу, разом з відповідною 

діаграмою [2]. 

Вважаємо за необхідне знайомити з методикою відтворювальних досліджень майбутніх соціологів наших 

вишів, зокрема в рамках курсів різного рівня з аналізу даних. 

Корисним інструментом для цього може виступити  вільне середовище статистичного моделювання R, яке 

широко застосовується наразі для підготовки соціологів [3]. Зазначимо, що курси спеціалізацій з аналізу 

даних проекту Coursera  практично усі побудовані із використанням R [1].  

Важливою рисою середовища R є можливість створювати динамічні звіти на основі даних, які 

опрацьовуються. Такі пакети як knitr та rmarkdown дозволяють комбінувати  статистичний аналіз та 

презентацію результатів в одному документі pdf aбо html. Необхідні при цьому знання основ мов розмітки 

(HTML, Markdown, LaTeX).  Оболонка RStudio використовується як інтегроване середовища, яке об‘єднує 

R, його пакети, та мови розмітки. В хмарних сховищах та Github можуть зберігатиcя дані, коди для їх 

обробки, презентаційні файли, їх попередні версії, тобто все, що робить дослідження прозорими та 

відтворювальними.  
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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АКТОРНО-МЕРЕЖЕВОЇ ТЕОРІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА МІЖНАРОДНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ НОВИН НА ПРИКЛАДІ ВИСВІТЛЕННЯ 

ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ НА ДОНБАСІ 

Сферою соціального життя, в якій викристалізувалися основні ідеї інтелектуального проекту АМТ була 

наука. Однак за останні десятиліття методи АМТ успішно застосовувались в соціологічних дослідженнях 

таких різноманітних сфер, як форми суб‘єктивності, формування міських транспортних систем, 

наркозалежність, міжнародні відносини, теорія кінематографу, освіта  і т.д.  Один із засновників АМТ 

Бруно Латур не обмежився науковими практиками, а досліджував зокрема і діяльність французької 
судової системи  

https://bids.berkeley.edu/news/call-reproducibility-workflows
https://r-forge.r-project.org/R/?group_id=328
http://boydetective.net/docs/freese-reproducibility-webdraft.pdf


67 

 

Сфера діяльності ЗМІ є однією з тих аспектів соціального життя і в нашому суспільстві, на прикладі  

дослідження якої можна перевірити гносеологічний потенціал інструментів АМТ в пострадянських 

суспільствах, в яких головна сфера зацікавленості даної теорії – наукова діяльність – поки що не 

знаходиться в достатньо активному процесі виробництва, до дослідження якого актуальним було б 

застосовувати метод Бруно Латура.   

Натомість дискусія довкола проблематики природи та ролі діяльності ЗМІ сьогодні – в часи силових, 

ідеологічних, політичних та економічних конфліктів – є як ніколи актуальною
 
і потребує залучення нових 

перспектив бачення цієї проблеми, які може запропонувати зокрема і соціологічна наукова думка.  

Особливості режиму виробництва істини в телевізійній та on-line журналістиці залежать від 

взаємозв‘язків, які вибудовуються між різними за своєю природою актантами всередині відповідних 

мереж. Свою роль відіграють природа медіа, через яку транслюються новини, часові рамки для збору 

матеріалів, формат новинарного сюжету.  

Режим виробництва істини на CCTV America, як і на інших традиційних новинарних телеканалах, 

вибудовується довкола емоційної відстороненості репортера. Парадигма об‘єктивності в даному випадку 

має багато спільного із об‘єктивністю в судочинстві.  

В роботі репортерів Vice News головну роль у виробництві істини відіграє відзняте відео. Репортажі цього 

інтернет-ресурсу апелюють до відео як до певного зовнішнього об‘єкта, який незалежно від внутрішніх 

станів журналіста здатен представити глядачам реальність. Ці риси зближують режим виробництва істини 

на Vice News з режимом виробництва істини в науці. 

Якщо сюжет подій викладених  в репортажах CCTV розгортається без особливих несподіванок і 

закадровий коментар для репортажу  записується й накладається уже постфактум, то в репортажах Vice 

News репортер, перебуваючи в гущі події, сам не знає, що відбудеться наступної миті, його коментар 

просто супроводжує те, що відбувається та фіксується на камеру. Тому, на відміну від журналістів ССTV, 

котрі намагаються позбутись слідів виробництва свого продукту, репортер Vice не приховує того, що він є 

активним учасником події й не контролює її подальший розвиток. В сюжетах CCTV ви не побачите, як 

репортер домовляється про доступ для зйомки чи мобілізує інформаторів, задаючи свої питання. 

Натомість для Vice News, кадри про те, як репортери вдало або невдало домовляються про зйомку певних 

об‘єктів чи жартують з абсурдності системи отримання акредитації, є не слідами виробництва, а 

актантами, яких можна змобілізувати для того, щоб показати, наскільки близькою до реальності є її 

репрезентація на відео з місця події. 

В результаті ми бачимо, як технологічний аспект журналістської діяльності постає не просто додатком до 

соціальної реальності чи її відзеркаленням, а основоположним її учасником, який окреслює саму 

аксіологічну природу функціонування даної складової суспільного життя. Ми бачимо, як залежно від 

особливості не-людських актантів у мережі вибудовуються зовсім інші взаємозв‘язки, в результаті чого 

журналісти по-різному виробляють свої твердження про подію.  

На фоні АМТ аналізу, конструктивістські погляди на журналістську об‘єктивність, котрі трактують 

роботу ЗМІ через зовнішні соціальні фактори, виглядають неповними. Методи акторно-мережевої теорії 

дають можливість залучити до аналізу більшу кількість різних за своєю природою сутностей і краще 

зрозуміти онтологічний аспект їхніх взаємозв‘язків.   
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МІКРО-МАКРО ПЕРСПЕКТИВА АНАЛІЗУ СОЦІАЛЬНОГО КОНТЕКСТУ ІННОВАЦІЙ: 

ЗАСНОВКИ ДО КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ СХЕМИ 

У соціологічних поясненнях ґенези та розповсюдження інновацій у суспільстві, серед вітчизняних 

дослідників лишаються поширеними досить консервативні теоретичні засновки. Спостерігається 

концептуальна плутанина між «знаннями» та «інноваціями», а схильність засвоювати нововведення 

пояснюється через поширеність «практик самостійного оновлення знань», наприклад, через відвідування 

бібліотеки, курсів чи гуртків, індивідуальний доступ до технологій, насамперед, Інтернету тощо [Толстых: 

2011, с. 281-284; 285; 292].  

Подібна концептуальна рамка, в межах якої подекуди реалізуються й емпіричні дослідження, не лише не 

враховує організаційного контексту цих індивідуальних практик, наприклад, чи регулярне відвідування 
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середньостатистичної публічної бібліотеки в Україні в якій тривалий час якісно не оновлюються фонди, 

може відіграти реальну роль стимулу інновацій та їх засвоєння, але й суперечить усталеній практиці 

пояснення соціальної природи інновацій у модерних суспільствах. Дж. С. Колмен з колегами, у своїй 

класичній праці присвяченій дифузії медичної інноваційної практики у професійній спільноті, звернули 

увагу на залежність між виникнення та розповсюдженням інновації та щільністю мереж [Coleman, Katz, 

Menzel: 1972].  

Проведені дослідження звернули увагу на вагомість міжособистісної комунікації на кожній стадії дифузії 

інновацій в професійному середовищі [Coleman, Katz, Menzel: 1957]. Подібні висновки, врешті, склали 

фундамент розуміння мережевого контексту генерування та розповсюдження інновацій у різних 

соціальних середовищах, артикулюючи у нових координатах проблеми доступу до інформації, контролю 

та норм як чинників у дифузії. Обговорюючи національні системи інновацій, дослідники звертають увагу 

на необхідності знайти якусь проміжну основу для обґрунтування аналізу процесів їх виникнення та 

поширення, яка би уникала крайнощів як надмірного мікро-, так і мікрорівневих пояснення.  

Зокрема, у контексті цього пропонується одиницею аналізу вважати мережу на мезорівні [Mazzucato: 

2011, p. 66]. Г. Пейтон-Янґ стисло оглядаючи дослідження з 1970-х до поч.. 2000-х років, стверджує, що 

зафіксована Дж. С. Колменом із колегами закономірність мережевого поширення інновацій через 

професійні контакти (якщо ширше – міжособистісні контакти занурені в певний соціальний контексті) 

неодноразово підтверджувалося не лише стосовно медичної сфери, але й багатьох інших від сфер 

суспільних відносин. Його ж твердження, що генерування й дифузія інновацій має подібні закономірності 

до дифузії в соціальних спільнотах поведінкових норм, наштовхує на припущення, що запропонована Дж. 

С. Колменом перспектива аналізу соціальних структур у мікро-макро контексті може бути релевантною до 

пояснення соціальної природи інновацій у цілому [Peyton Young: 2002, p. 2]. Засновки до концептуальної 

схеми аналізу соціального контексту інновацій, мають враховувати: 1) чинник «надміру інформації» у 

зв‘язку з особливостями її селекції [Coleman, Katz, Menzel: 1972, р. 13].  

Ці особливості мають бути аналізовані автономно від професійного контексту, з увагою до соціального 

капіталу генерованого в мережах; 2) чинники блокування дифузії пов‘язані з державною політикою та 

ринковими стратегіями на макрорівні; 3) загальна відповідність закономірностей обміну інноваційними 

практиками в мережі, принципам обміну описаної Дж. С. Колменом у контексті «обміну контролю» як 

передумови формування ієрархій [аналіз – у Шелухін: 2016].           
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СЕКЦІЯ 1. НЕЗАЛЕЖНА УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ДИНАМІКИ 

МОДЕРНОЇ СВІТ-СИСТЕМИ: 25 РОКІВ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

 

Аверін Д. В. (м. Київ)     

averindmytro@gmail.com 

УКРАЇНА: 25 РОКІВ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЧИ ТРАЄКТОРІЯ 

ПЕРИФЕРІЙНОГО КАПІТАЛІЗМУ 

Україна вже 25 років як незалежна держава. З самого початку своєї незалежності ми взяли курс на 

створення демократичної держави і весь час кажемо, що Україна і є демократичною. Але чи на справді це 

так? Для того щоб відповісти на це питання, визначимо що таке демократія та периферійний капіталізм і 

основні їх ознаки. 

Демократія — політичний режим, за якого єдиним легітимним джерелом влади в державі визнається її 

народ. При цьому управління державою здійснюється народом, безпосередньо (пряма демократія), або 

опосередковано через обраних представників (представницька демократія). Демократія обов'язково 

включає такі елементи: виборність органів влади, поділ державної влади на три гілки законодавчу, 

виконавчу та судову, підпорядкування меншості більшості, захист прав меншості, наявність політичних 

прав і свобод. [1] 

Периферійний капіталізм – форма капіталізму, що характерна для країн «третього світу». Основним 

характеристиками периферійного капіталізму є: Експортний та залежний характер економіки; олігархічна 

система правління, корупція; нерозвинутий внутрішній ринок в умовах бідності більшої частини 

населення (яскравими наслідками такого стану є «втеча мізків», трудова міграція та інше); депопуляція; 

політична нестабільність, зростання соціальної напруженості, та інше. [2] 

Проаналізуємо ситуацію в Україні. За даними ukrstat.gov.ua: 

Чисельність населення в Україні станом на 1 січня 2013 року складало 45553000 людини. Станом на 1 

вересня 2016 року – 42642434 людини. 

Безробіття на 2013 рік – 1510400 людини, що складає 7,3% від економічно активного населення; на 2015 

рік – 1654700, що складає 9,1% від економічно активного населення. 

Кількість науковців в 1991 році – 295010 чоловік, в 2013 – 77853 чоловік, в 2015 – 63864. 

Виявлено злочинів за 2015 рік – 565182, за 1991 – 405516, за 2000 – 558716, за 2007 – 408170. 

Міграційний рух населення: 

за 2013 рік кількість прибулих – 54100, кількість вибулих – 22187, міграційний приріст – 31913. 

за 2015 рік  кількість прибулих – 30659, кількість вибулих – 21409, міграційний приріст – 9250. 

Проаналізувавши тільки ці дані, вже можна зробити певні висновки: в країні відбувається депопуляція 

населення, зростає рівень безробіття, кількість науковців за 25 років зменшилась майже в 5 разів. Рівень 

злочинності весь час змінюється, він то більше то менше, але на сьогодні він є одним з найбільших з 2000-

го року. Міграційний приріст населення знизився більш ніж в 3 рази тільки за два роки. Також, у зв‘язку з 

військовими діями на сході України, в країні спостерігається нестабільна ситуація, високий рівень 

напруженості населення. Отже, проаналізувавши становище України, можна зробити висновки, що не 

дивлячись на те, що ми маємо майже всі ознаки демократичної країни, в нас є безліч проблем, які не 

повинні бути при демократії. Тобто, ми бачимо , що країна не розвивається у напрямку демократії, а 

навпаки, все більше і більше наш політичний режим стає схожим на периферійний капіталізм. 

Джерела: 

1.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82

%D1%96%D1%8F 

2.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D

0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D

0%B8%D0%B7%D0%BC 

                                                                 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ПРОЦЕС УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ СТУДЕНТІВ: ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ 

Освіта - найголовніший аспект у житті молоді. Які б соціальні та політичні процеси не відбувалися  в 

Україні,  вища освіта завжди буде мати стійку позицію у становленні  майбутнього кожного громадянина. 

Вищі учбові заклади зараз  – це могутні наукові центри, саме вони об‘єднують молодь високої 

кваліфікації, завдяки чому і відбувається соціальний прогрес та оновлюється кадровий потенціал країни. 

Саме студенти - це майбутнє кожної держави. То чому ж вони емігрують, шукаючи роботу в інших 

країнах?! 

Число емігруючих українців зараз становить біля 6 мільйоніaв (дані Міжнародної організації з міграції). 

Більша частина емігрантів це студенти та  громадяни до 35 років.  Тому у  наукових колах таку еміграцію 

називають «студентською». 

Є декілька видів «студентської еміграції»: 

Перший вид -  це  молодь, яка ще не має вищої освіти, тобто абітурієнти, що бажають її отримати за 

кордоном. На разі близько 20 тис. українських абітурієнтів кожного року переїздять для навчання до 

Польщі, Чехії, Німеччини, Канади. Цю політику проводять високорозвинені країни для відбору 

найталановитіших молодих кадрів. Другий вид - це громадяни, що отримали вищу освіту бакалавр чи 

магістр, які хочуть продовжити своє навчання за кордоном.  

Тут варто зауважити, що чимало технічних університетів в Україні мають подібні програми по обміну 

студентами: фахівцям надаються відповідні стипендіальні гранти, у результаті чого їх беруть на роботу у 

передові компанії Європи. 

Третій вид - це молоді люди, які завершили навчання в Україні та мають можливість працювати за 

кордом. Наразі в Україні це дуже часто зустрічається. Адже перспективні молоді фахівці не відчувають ні 

матеріальної ні моральної підтримки з боку держави, тим більше  у такій нестабільній економічній та 

політичній ситуації. Їх ще називають постстудентами, так як вік перебуває у рамках 22-25 років. З цього 

приводу, нещодавно компанія HeadHunter проводила анонімне соціологічне опитування, в ході якого 

стало відомо, що 91% студентів в Україні бажали б навчатись чи працювати за кордоном. Тобто вони 

цілеспрямовано розглядають можливість переїзду на постійне місце проживання в іншу країну. 

Найпривабливішими для опитуваних емігрантів   країнами є  Європейські (63%), США чи Канада (42%), 

Австралія (20%) і Росія (14%). відповідно до даних опитувань, основними причинами виїзду молодих 

людей за кордон є те, що вони не впевнені у    майбутньому для себе чи своєї сім‘ї в Україні (71%), а 

також низький рівень зарплат (44%), неможливість  професійно самореалізуватись (41%) та нестабільність 

у плані політичної ситуації (34%). В Україні зараз є близько 850 діючих ВНЗ, звичайно кожний має свій 

ступінь акредитації та власний статут, проте всі вони дають вищу освіту. Виникає питання: з одного боку 

держава зацікавлена в тому, щоб продукувати висококваліфіковані кадри, проте чому ж вона не робить 

так, щоб вони залишались в країні і сприяли розвитку різноманітних вітчизняних галузей?! 

З історичної точки зору можна навести дуже багато прикладів як  українські перспективні громадяни 

покидали Україну і здійснювали науковий прорив, але  вже на території інших держав. Такі люди як 

Богдан Гаврилишин (економіст), Макс Левчин (програміст), Петро Капиця (фізик), Юрій Кодак 

(архітектор), Олександр Архипенко (скульптор). 

Отож, Україна - це надзвичайно багата  держава на молодь, яка має потенціал до науки. Проте, через 

бездіяльність держави, незацікавленість у подальшому розвитку цих молодих кадрів, наша держава їх 

втрачає, у той час, коли саме  «постстуденти» є ключем у розвитку будь-якої передової сучасної країни. 

Джерела: 

1. Хто є хто: Довідник. Професори Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут». – К.: Освіта, 1998. – 155 с 

2. Лазебник С. Ю. та ін., Зарубіжні українці, Київ: Вид-во "Україна", 2006 

3. Історія української культури. – К.: Вища школа, 2000. – 605 с. 

4. Медвідь Л. А. Історія національної освіти і педагогічної думки в Україні. – К.: Вікар, 2010. – 335 с. 

 



71 

 

Баглай Є. О. (м. Київ) 

Amator455@gmail.com 

СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ ДЕРЖАВ ПІСЛЯ РОЗПАДУ РАДЯНСЬКОГО 

СОЮЗУ 

Поняття «політичний режим» характеризує спосіб функціонування політичної системи, характер 

взаємозв'язку державної влади і суспільства. Він визначає сукупність засобів і методів, використовуваних 

державою при відправленні влади, відображає ступінь політичної свободи в суспільстві і правове 

становище особистості. У той час як політична система являє собою досить стійку конструкцію, 

політичний режим менш стабільний, зміни його можуть коливатися в ту чи іншу сторону в межах норм, 

що допускаються конституцією і законами, особливостями соціокультурного розвитку. 

Політичний розвиток в наш час у більшій мірі залежить від того ,чи готова нація до тих чи інших 

культурних змін. Геополітичні інтереси нерідко спонукають до відмови від колишніх цінностей і 

сприйняття нових ,які пов‘язані з приналежністю до тієї чи іншої цивілізації. В даному контексті можна 

розглядати і становлення політичних режимів держав на пострадянському просторі. Раніше Радянська 

держава об‘єднувала в собі багато різнорідних етносів ,які по різному представляли свій розвиток при 

отриманні незалежності. 

За принципово різними цивілізаційними ознаками ,держави можна розділити на чотири групи: 

центрально-азіатські держави - Казахстан, Киргизія, Узбекистан, Таджикистан, Туркменістан; закавказькі 

республіки - Грузія, Вірменія, Азербайджан; східно-європейські держави - Білорусь, Україна, Молдова; 

прибалтійські країни - Литва, Латвія, Естонія. 

В період останнього переділу світу Прибалтика змушена була перебувати у єдиному утворенні  з 

геополітично чужою Росією,так як історично займала або прогерманську (Латвія і Естонія), або 

пропольську (Литва) позицію. У Держав ,в яких переважала православна культура . була різна не 

визначеність у своєму подальшому розвитку :Молдова максимально віддалялась з історичних причин,а 

ось Білорусь максимально співпрацювала ,Україна же остаточно не визначилась .У всіх цих держав 

виявилося багато спільного с Росією ,це доводять схожі політичні процеси. У пострадянських державах 

політичні режими трансформувалися в двох етапах . Перший етап-1990-і, в ці роки на напрямок 

політичних процесів впливали адаптація і стабілізація. Прибалтійські країни заздалегідь обрали для себе 

розвиток ,який був спрямований на Європу ,проходження цього процесу було дуже швидким. Схожі 

тенденції були і в інших державах,вони пов‘язані з тим ,що обстановка в країнах більш-менш 

стабілізувалась . Так ,етнічні конфлікти були ненадовго припинені (в Придністров‘ї , Південній 

Осетії,Нагірному Карабасі ,Абхазії),але остаточно не вирішилися ,конфліктуючі сторони досягли 

примирення ;завершилися громадянські війни в Таджикистані і Грузії. До кінця 1990х рр. у колишніх  

республіках які перебували в одному союзі ,були сформовані національні держави ,їх населення 

поступово звикали до нових ринкових відносин в економіці, в соціальній сфері держава приймала мінімум 

участі ,з‘явилися нові політичні інститути :їх форма була демократичною а зміст-традиційний. 

Другий етап трансформації почався у 2000х роках, в цей же час почалось економічне зростання та зросли 

потреби та вимоги громадян для свого добробуту. Основними проблемами стають подальший вибір цілей 

та шляхи розвитку. Їх вирішення відбувалося по-різному. Наприклад в країнах, в яких громадянські 

структури стали досить розвинені і активні, а управління повільно реагувало на подальші виклики, 

сталися «кольорові революції», до цих країн відносять: Україну, Грузію, Киргизію. А ось  влада Росії 

запропонувала своїм громадянам нову форму соціального контракту: в обмін на зростання добробуту 

правління стає авторитарним Таке рішення дозволило владі уникнути демократизації і публічна 

конкуренція поступово витіснилась с політики. В таких країнах як Азербайджан, Вірменія, і в деякій мірі 

Білорусії ,за вдяки застосування сили різного масштабу та інтенсивності, влада не допустила розвиток 

«кольорових революцій». 

  Молдова ж повернула собі Комуністичну партію  у відповідь на заклик соціальної справедливості, яка 

традиційно використовувала цей лозунг й змогла дуже ефективно застосовувати ностальгічні спогади про 

часи, коли вони були у складі Радянського Союзу. 

  Отже, політичні режими держав колишнього радянського союзу через різні політичні відмінності, 

утворювалися різними шляхами: від «кольорових Революцій» до соціальних контрактів та застосування 

сили. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

После распада Советского Союза в странах СНГ начался новый этап политического развития. Изменения 

коснулись общественных отношений всех сфер жизнедеятельности. По этому в начале ХХI века 

аналитики и политологи были вынуждены пересмотреть свои взгляды на этот процесс.  

Появилась необходимость в создании новых базовых теоретических разработок по решению проблем 

политической структуризации украинского общества, изучение закономерностей его изменения, а это 

почти невозможно без рассмотра политикокультурных аспектов. 

Расширение демократии, ее утверждение в новых странах становится необратимой тенденцией 

современной истории. Сложившаяся в странах постсоветского пространства политическая культура 

оказалась непригодной к новым условиям существования. Проблемы, порожденные дезинтеграцией 

советской системы, распадом СССР и всего блока стран социалистического содружества и образованием 

новых независимых государств, является важным предметом современных исследований во всем мире. 

Постсоциалистическая трансформация – инновационный процесс, ничего подобного в мире еще не было. 

Инновационность и масштабы этого процесса определяют его связь и взаимовлияние с другими 

крупнейшими процессами современного мира с решением его важнейших задач, с поиском образа 

обновляющейся цивилизации.  

Эта связь, это повышенное участие в решении проблем современности должно, так или иначе, отражаться 

в осознаваемом векторе развития трансформирующихся стран, в содержании их стратегий, перспективных 

целей. Национальные особенности истории, культуры и т.д. каждой страны определяют форму, в которую 

превращаются стратегии, цели, а также определяю, в какой-то мере, используемые социальные 

механизмы. 

Изменение социальной системы может привести к таким последствиям, как преобразования 

институциональных основ, значительных изменений в системе занятости, к снижению уровня жизни 

определенной части населения, а также в политической аномии, фрагментарности, раскола, расслоение, 

появления различных политических субкультур и тому подобное. Поэтому очень важной при процессе 

транзита от тоталитаризма к демократии есть трансформация культуры деятельности политических 

институтов. 

Характерной тенденцией, по мнению современных ученых, политического развития в обществах 

постсоциалистического пространства стали дезинтеграция и фрагментация, проявляющихся в 

актуализации проблем этнического национализма, сепаратизма, автономизации этнически однородных 

регионов и, как следствие, приводят к фактическому распаду стран.  

Фрагментация любого не гетерогенного социума происходит также и по линии идеологического 

противостояния полярных политических групп, отстаивающих несовместимы друг с другом общественно-

политические проекты. Крайней формой такого социального разграничения выступает политический 

экстремизм, прежде всего - международный терроризм и религиозный фундаментализм. 

Еще одной особенностью трансформации политической культуры обществ постсоветского пространства в 

последние годы стала трансформация определяющей системы ценностей, которые составляют основу 

любой политической культуры. Тенденция трансформации системы ценностей закрепилась в обществе и 

становится необратимой. Только в некоторых локализованных областях (территориальных, этнических и 

т.д.) этот процесс тормозится и развивается, но он неустойчив, с постоянной оглядкой в прошлое. 

Проанализировав проблему трансформации политической культуры на постсоциалистическом 

пространстве, можно сделать вывод, что в постсоветских государствах процесс становления 

демократической политической культуры продолжается.  

Пока политическая культура является культурой переходного общества, то есть имеет «транзитный 

(переходный) тип», который возник в результате длительного процесса трансформации. Перспективы ее 

развития заключаются в кардинальном обновлении власти, утверждении демократических форм 

управления, формировании и развитии гражданского общества и обеспечении приоритета прав и свобод 
граждан. 
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РЕГІОН В ІСТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: УПРАВЛІННЯ Й ПРОЕКТИ 

У соціальних науках все частіше визначається, що сучасний світ переживає системну трансформацію, що 

розгортається одночасно в багатьох вимірах (економічному, політичному, геополітичному, 

технологічному, соціальному і культурному). Цю трансформацію зв'язують з інтенсифікацією у кінці XX 

століття процесів глобалізації. Відповідно піддається корінному переосмисленню та трансформації 

пануюча суспільно-політична модель розвитку суспільства, технології його управління. Сучасна 

концепція створення та реалізації каузального соціального управління та телеологічного соціального 

проектування передбачає при розробці бажаного образу соціального об'єкту урахування контекстності 

середовища, яку і називатимемо – регіоном.  

Україна за географічним розташування, історію, культурою і політичним традиціям – європейська країна. 

Європа, як і інші континенти, постійно змінюється і вимагає відповідних змін від усіх країн регіону, у 

тому числі й України. Слід зазначити, що тенденція регіоналізації, за своєю природою, дуалістична в 

Україні, так, з одного боку, регіоналізація – це втрата єдності держави, що так важко здобувалася й 

здобувається, з іншого, регіоналізація – це урахування контекстності середовища при управлінні та 

проектуванні. Одвічна гетерогенність регіонального устрою української держави не лише породжує 

дезінтеграційні ризики і погрози соціально-економічного розвитку України, але в той же час виступає як 

свого роду природно-історична матриця, яка забезпечує раціональне обмеження розкиду траєкторій 

майбутньої еволюції українського суспільства, виявлення і узгодження різноспрямованих інтересів. У цій 

диференціації закладено можливість розвитку і множення різнорідних регіональних потенціалів в процесі 

формування основ громадянського суспільства.  

Внутрішнє різноманіття регіонального устрою української держави не може і не повинно бути здолано в 

історичній перспективі. Раціональна регіональна політика держави дає можливості оптимальної 

децентралізації держави при збереженні і посиленні її позицій в стратегічному розвитку економіки та 

суспільства.  

На початку ХХI століття в Україні відбуваються важливі соціально-політичні зміни, формується нове 

бачення адміністративно-політичної реформи, реалізується зовнішньоекономічна стратегія на європейську 

інтеграцію. Усе це обумовлює необхідність в нових підходах до регіональної політики. Головною 

вимогою до неї повинна стати відповідність принципам Європейського Союзу, сприяння становленню 

нових форм взаємодії між центром і регіонами, а також впровадженню загальноприйнятої практики 

регіональної співпраці як на національному, так і на міждержавному рівні. Компаратіруя і проектуючи 

загальносвітові тенденції в освоєнні регіональних практик на простір України, можна сказати, що, по-

перше, регіоналізм стає новою реальністю, при цьому залишається відкритим питання про ефективне 

використання внутрішньодержавних регіональних переваг в ході освоєння світового ринку. І, по-друге, 

розраховувати на вирівнювання рівнів розвитку регіонів через директивний перерозподіл їх ресурсів в 

нових умовах не доводиться.  

З іншого боку, концепція регіональної диференціації суспільства, яка заснована на визнанні множинності 

можливих організаційно-територіальних принципів будови, придбаває практичну актуальність у зв'язку з 

проблемою конструювання української держави на сучасному етапі. Іманентно властиві цьому періоду в 

Україні серйозні об'єктивні кризові явища неминуче позначаються на стані та тенденціях еволюції 

регіональних систем (тотальна бюрократизація, цивільне відчуження від усієї владної вертикалі та ін.).  

На наш погляд регіон - це насичене поле суб‘єктів, що здійснюють реальні та проектні практики, що 

зумовлює специфіку процесів, які розгортаються, визначають структуру соціальних мереж акторів регіону 

і специфіку соціального й людського потенціалу та капіталу, сконцентрованого на цьому соціальному 

просторі. Отже, регіон стає полем взаємодії суспільства й особистості, його соціальний потенціал і капітал 

походять від соціуму, породжуються рівнем його зрілості, спрямовані на особистість і сприяють реалізації 

її сутнісних потреб (у самовираженні, саморозвитку, самоврядуванні, самоосвіті, самовихованні тощо).  

Важливо осмислити ресурс його сутнісних інституцій і, передусім, освіти, здатної інноваційно 

нарощувати соціальний і людський потенціал як самого регіону, так і суспільства (держави) в цілому. При 

цьому регіональний розвиток і його проектування сутнісних складових створюють сприятливіші умови 

для життєдіяльності соціальних спільностей, умов подальшого розвитку особистості. Проте в процесі їх 

реалізації зустрічаються і чималі труднощі, невирішені проблеми і недоліки, у тому числі і пов'язані з 

проявом місництва, з нерозумінням органічного взаємозв'язку місцевих, галузевих і загальнодержавних 
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інтересів. Рішення проблем взаємовідношення регіональних і центральних рівнів управління – одне з 

найважливіших завдань технологічних праксисів і у тому числі проектування.  
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ПРОВЕДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ ЄВРОЇНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (ПРИКЛАД ПОЛЬЩІ) 

Після подій останніх років стало зрозуміло, що єдиним зовнішньополітичним напрямком розвитком  

України є євроінтеграція. Успішність цього процесу залежить не лише від адаптації національного 

законодавства до норм ЄС, а також від проведення ефективних та результативних політичних реформ, 

зокрема адміністративно-територіальної реформи, що необхідна для формування відповідального та 

самодостатнього місцевого самоврядування. Завдяки реформуванню має бути забезпечена реалізація 

базових критеріїв регіональної політики Європейського Союзу. субсидіарності та  децентралізації.  

Кожна країна, яка  проводить реформи для їх успішного здійснення повинна досліджувати і аналізувати 

вдалий досвід інших країн. Україні при проведенні АТР було б доречно скористатися досвідом Польщі, 

адже  саме їй вдалося трансформуватися з соціалістичної країни, побудованої на засадах жорстокої 

централізації в державу, що служить своїм громадянам, опираючись на самоврядні інститути та 

громадське суспільство. 

Процес децентралізації та трансформації місцевих органів влади Польщі розпочався з проведення гмінної 

реформи в 1990р., в результаті якої було створено територіальні самоврядні одиниці – ґміни,  яким були 

передані від центральної влади завдання для вирішення на місцевому рівні :. В1998 р. була проведена 

Адміністративно-територіальна реформа відповідно до якої введено триланковий територіальний поділ, 

згідно з яким Польща ділиться на 16 воєводств, 308 сільських повітів, 65 міських повітів і 2489 гмін.[1] 

В результаті АТР в Польщі відбулися наступні зміни: 

- трирівневий поділ, який гарантував можливість проведення ефективної політики регіонального розвитку  

- органи самоврядування відповідають за регіональну політику та за результати її проведення. 

- перерозподіл завдань був проведений таким чином, щоб завдання які дорученні органам місцевого 

самоврядування одного рівня не перебували одночасно в компетенції самоврядних одиниць іншого рівня.    

- за кожним сегментом державної влади був закріплений певний вид діяльності  

- місцева влада в ґмінах, повітах і воєводствах була поділена на законодавчу  (рада ґміни, рада повіту та 

воєводський сеймик) і виконавчу (війт, староста повіту, президент або бурмістр міста, управління повіту, 

воєвода, управління воєводства) 

- законодавча влада на всіх трьох рівнях обирається громадянами на загальних виборах на чотири роки, а в  

ґмінах також обирається і  виконавча влада . - воєвода виконує функції державної адміністрації і 

контролює діяльність місцевого самоврядування на всіх рівнях, що   чітко регламентовано на 

законодавчому рівні.[2] 

Систематизувавши та узагальнивши досвід Польщі, яка успішно провела АТР,   можна зробити висновок, 

що упорядкувавши систему адміністративно-територіального устрою, провівши децентралізацію 

державної влади, створивши умови для формування ефективного та відповідального місцевого 

самоврядування, Україна отримає шанс на інтеграцію держави до європейського співтовариства. Для 

цього в першу чергу необхідно  

- модернізувати адміністративно-територіальний устрій, щоб він відповідав реаліям сучасного 

суспільно-політичного та економічного життя; 

- розподілити повноваження та відповідальності між органами місцевого самоврядування  всіх 

рівнів; 

- адаптувати нормативно – правову документацію  до основних принципів Європейської хартії 

місцевого самоврядування та регіональної політики ЄС; 

- забезпечити участь та контроль громадськості у  розробленні та прийнятті  рішень  на місцевому 

рівні; 

-  − забезпечити достатню  фінансову незалежності місцевого самоврядування необхідну  для 

виконання, покладених на нього завдань.  
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IДЕOЛOГIЧНI ВИМIРИ ПOЛIТИКИ 

Вивчення сутнoстi, структури та функцiй пoлiтичнoї iдеoлoгiї. Рoзгляд iдеoлoгiчних течiй у сучаснoму 

свiтi: лiбералiзму, кoнсерватизму, сoцiал-демoкратизму, нацioналiзму. Аналiз сучаснoгo стану 

державoтвoрення i фoрмування нацioнальнoї iдеї в Українi. Усi цi прoцеси не мoжуть прoтiкати сoцiальнo-

вiдстoрoненo вiд суспiльств.  

Oскiльки тoй перебiг пoдiй, кoтрий ми змушенi спoстерiгати пiдштoвхує нас дo внутрiшньoгo та 

зoвнiшньoгo iдеoлoгiчнoгo аналiзу пoвсякденнoстi, кoтрий тiснo пoвязаний з пoлiтичним клiматoм у нашiй 

державi. Свiт пoлiтичнoгo немoжливo уявити сoбi без iдеoлoгiї.  

Прoведений мoжнoвладцями пoлiтичний курс пoтребує oбгрунтування, 

виправдання, легiтимiзацiї. Пoлiтична iдеoлoгiя - це певна дoктрина, щo виправдує дoмагання тiєї абo 

iншoї групи oсiб на владу (абo її викoристання), щo дoбивається у вiдпoвiднoстi з цими цiлями 

пiдпoрядкування грoмадськoї думки власних iдей. В iдеoлoгiчних системах мoжна видiлити теoретикo-

кoнцептуальний рiвень, на якoму фoрмулюються oснoвнi пoлoження, щo рoзкривають цiннoстi й iдеали 

певнoгo класу (нацiї, держави) абo прихильникiв якoїсь певнoї мети пoлiтичнoгo рoзвитку. 

Пoлiтична iдеoлoгiя є певнoю сукупнiстю взаємoпoв‘язаних iдей, цiннoстей, симвoлiв, призначених 

oб‘єднувати людей заради спiльних пoлiтичних дiй. Утoчнiть, щo пoлiтичнi iдеoлoгiї пoдiляються на 

загальнi, абo всеoхoплюючi чи тoтальнi, i на часткoвi, абo ж партiйнi. Дo перших належать саме тi, якi 

пoдiляються всiєю нацiєю, країнoю, державoю i кoжним її грoмадянинoм. Дo других належать тi, якi 

вiддзеркалюють oсoбливoстi свiдoмoстi рiзних груп людей. 

У хoдi власнoгo рoзвитку Україну oднoчаснo супрoвoджували як прoцеси пoглиблення вiднoснoї 

нацioнальнoї єднoстi, так i прoцеси прoдукування певних вiдмiнних рис психiки, культурних 

oсoбливoстей, спoсoбу життя українцiв. Прoте мoжна гoвoрити прo кoмплекс психoлoгiчних 

характеристик, якi притаманнi сукупнoму oбразу представника українськoгo етнoсу, i аналiзувати йoгo 

складoвi з oгляду на фoрмування засад українськoї державнoстi. 

Незважаючи на значну iстoричну заглибленiсть oснoвних фактoрiв, якi фoрмували ментальнi oсoбливoстi 

українцiв у минулoму, мoжна пoбачити характернi їх прoяви i в сучасних реалiях нашoгo життя. Дiйснo 

така характерна риса як iндивiдуалiзм не мoгла не вплинути на бажання українцiв прoдoвжити власну 

державницьку традицiю i в нoвi часи. Але прагнення самoстiйництва на пoчатку минулoгo стoлiття 

наштoвхувалoся на безлад перших спрoб утiлення українськoї державнoстi.  

Перевага емoцiйнoї складoвoї в характерi українцiв не давала мoжливoстi збагнути першoчергoвi крoки дo 

oмрiянoї мети. Самoзакoханiсть частини нацioнальнo-демoкратичнoгo пoлiтикуму щoдo здoбутoї 

державнoстi навiть дoсi стoїть на завадi прагматичнoму реалiзму. Вoднoчас усвiдoмлення вiдсутнoстi тoгo 

пoтрiбнoгo вoльoвoгo, рацioнальнoгo елементу в нацioнальнoму характерi пiдживлювалo страх 

залишитись наoдинцi з oтoчуючим свiтoм i спoнукалo шукати пiдтримки ззoвнi чи тo в схiднoму, чи 

захiднoму напрямку. 

Викoнуючи свoї пoлiтичнi функцiї, iдеoлoгiя намагається згуртувати, iнтегрувати суспiльствo абo на базi 

iнтересiв якoї-небудь сoцiальнoї чи нацioнальнoї групи (наприклад, середньoгo класу, грoмадян кoрiннoї 

нацioнальнoстi тoщo), абo на ґрунтi свiдoмo сфoрмульoванoї мети, щo не oпирається на певнi сoцiальнo-

екoнoмiчнi страти чи групи населення (наприклад, iдеoлoгiя анархiзму, нацизму).  

Здатнiсть реальнo iнтегрувати населення суспiльства буде безпoсередньo залежати вiд тoгo, наскiльки iдеї 

i пoлoження iдеoлoгiї вiдпoвiдають буденним пoглядам i уявленням людей прo кращий стиль життя. 

Крiм рацioнальних, теoретичнo oбґрунтoваних пoлoжень, будь-яка iдеoлoгiя передбачає деякий вiдрив вiд 

дiйснoстi, прoгoлoшує мету й iдеали, якi населенню прoпoнуються сприймати на вiру. Меншoю мiрoю 

таким нальoтoм кoлективних вiрувань вoлoдiють oфiцiйнi iдеoлoгiї. Направляючи реальний курс 
державнoї пoлiтики, вoни лише прикрашають дiйснiсть та iнiцiюють апoлoгетичнi настрoї.  
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Бiльша схильнiсть дo утoпiчних припущень притаманна iдеoлoгiї oпoзицiйних сил, щo, як правилo, 

oчiкують вiд влади значнo бiльше, нiж вoна мoже дати, i намагаються за дoпoмoгoю красивoгo iдеалу 

привернути дo себе якнайбiльше прибiчникiв.  

Рoзглядаючи iдеoлoгiю як фoрму мoтивацiї пoлiтичнoї пoведiнки групoвих суб´єктiв, треба вiдзначити, щo 

у демoкратичних системах вoна викoристoвується переважнo лише на етапах, пoв‘язаних з 

кoнцептуалiзацiєю групoвих iнтересiв i їх введенням у пoлiтичне життя. 
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ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ КРАЇН АЗІЇ – МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Сучасна українська держава стоїть на межі змін. Вже декілька років Україна намагається обрати кращий 

шлях для свого розвитку. Але дані зусилля не призводять до бажаного результату. Для цього є ряд 

причин: геополітична ситуація, економічна нестабільність, суспільна відстороненість від прийняття 

рішень державного значення тощо. Та з будь-якої ситуації є вихід. І перед Україною є можливість 

використати найкращий світовий досвід модернізації. Прикладом такої стрімкої та успішної модернізації є 

досвід країн Азії, які ще називають «Азійські тигри». До цієї четвірки належать Південна Корея, Гонконг, 

Сінгапур та Тайвань, які за два десятиріччя піднялися з найнижчого щабля рейтингу країн Азії до його 

передових позицій. 

В чому полягає секрет успіху «Чотирьох азійських тигрів»? Багато дослідників, в тому числі і соціологів, 

досліджували це питання. Яскраво ця проблематика висвітлена у праці П.В. Кутуєва «Концепції розвитку 

та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких програм», основні позиції якої 

розглянемо як ключові далі [1]. Отже, такому піднесенню «Азійських тигрів» посприяли ряд факторів, які 

співпали та неминуче призвели до позитивних результатів. Перш за все, це ефективна державна політика, 

яка зберегла за державою можливість регуляції, або навіть «втручання» в економіку. Прикладом такої 

державної підтримки є ряд великих успішних компаній, що створювалися чи за сприяння держави, чи за її 

ініціативою. Дехто з дослідників схильний вважати таку політику держав чи не насильницькою. Але 

навіть з таких міркувань можна винести позитив, адже дієвий контроль та регуляція держави дали 

можливість розвиватися не лише приватному сектору, а й державному, дало можливість стимулювати 

конкуренцію. Наступним фактором є інвестиції більш розвинених країн. Звісно, такі інвестиції 

здійснювалися США, Японію не тільки з добрих намірів, а й з метою отримати власну вигоду. Та це теж 

зіграло позитивну роль у розвитку економіки «Азійських тигрів». Адже інвестування здійснювалося у 

найбільш продуктивні галузі, передусім технічні та інформаційні, що сприяло стрімкому розвитку цих 

галузей, які згодом стали світовими лідерами та принесли найбільші прибутки. Не менш важливою 

обставиною було соціальне підґрунтя. В азійських країнах історично склалося так, що більшість 

населення зазвичай тяжко працювало. Тому соціум був готовий до умов праці, які запроваджувалися на 

початку нового шляху розвитку економіки держави. Це і девальвація заробітної плати працівників, і 

відсутність гідного трудового права, і довготривалий робочий день.  

Чи можливо застосувати досвід «Азійських тигрів» для модернізації України? З будь-якого досвіду 

модернізації можна винести певні уроки, які дадуть змогу проаналізувати сучасні процеси та 

спрогнозувати майбутні. Але в чистому вигляді скопіювати досвід азійських країн і застосувати на 

практиці в Україні, звісно, не вдасться. Причини очевидні: зовсім інші геополітичні, культурні, економічні 

умови. Та деякі базові алгоритми можливо використати з деякою адаптацією під особливості українського 

соціуму.  

Перш за все, Україна потребує змін у політичному режимі, в управлінні державою. Та, наприклад, досвід 

азійських країн сучасним українським суспільством може розцінюватися як недемократичний і 

сприйматися негативно. Хоча, на мій погляд, наша держава потребує твердої руки, яка здатна навести лад. 

Необхідно створити органи, які б контролювали діяльність приватного сектору, скеровували та 

стимулювали її. Також варто збільшити обсяг державних підприємств, щоб держава могла конкурувати з 

приватним сектором, регулювати економічні процеси тощо.  

Було б доцільно провести паралелі зі східним суспільством та знайти подібне з українським. Таким 

подібним є працелюбність українського суспільства, значні трудові та інтелектуальні ресурси. Таким 

чином, спостерігаючи певні схожі особливості, можна застосувати деякі методи, перевірені часом та 

досвідом «Азійських тигрів». Так, наприклад, позитивні результати на шляху модернізації України дасть 

залучення іноземного капіталу в наукоємні галузі, що стрімко розвиваються. Для цього в Україні є 
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необхідні людські ресурси, з високою якістю освіти, та недооцінений досвід радянського періоду, якого не 

було в «Азійських тигрів».  

З вищеописаного можна зробити ряд висновків для модернізації української держави. Так, Україна має 

високі стартові позиції для впровадження елементів досвіду «Азійських тигрів». До деяких змін, особливо 

в політичному апараті, українське суспільство ще не повністю готове, але ці зміни є необхідною 

складовою успішної модернізації. І не варто нехтувати досвідом інших країн, адже багато чого корисного і 

результативного вже давно придумано за нас.  

Література: 

1. Кутуєв П.В. Концепції розвитку та модернізації в соціологічному дискурсі: еволюція дослідницьких 

програм. К.: ―Сталь‖, 2005.,500 с. 

 

Василець О. І. (м. Київ) 

ovasilec@gmail.com 

ДОВІРА ДО СЕБЕ  У СУСПІЛЬСТВІ БЕЗ ДОВІРИ. 

Глобалізація як прискорення  взаємообміну, різнобарв‘я контактів, загострює проблему самовизначення 

особистості у різнострокових горизонтах часу різного соціального оточення. Кожен акт нашого 

самоусвідомлення є інтеграційним феноменом, де задіяні і прогностичні здатності, і функціонування 

складного комплексу «свідоме – несвідоме», і актуалізація інформації з попереднього здійснення 

сценаріїв. Причому останні корелюють із своїми уявними чи реальними авторами, системами посилань та 

співвіднесень, тощо. 

 Без самовизначення людини, формування її довіри до себе на рівні  відрефлексованого,  а, відтак, 

відкритого для критики, трансформацій, розвитку, само відношення як само розуміння, не правдивою буде 

будь-яка її діяльність; відтак, інверсії, пере версій та спотворення зазнають соціальні зв‘язки. Адже   «Я-

концепція» є таким результатом самопізнання, у якому не просто «знято» весь шлях самоусвідомлення, 

але і емоційне ставлення особи до свого образу, що, у свою чергу, залежить від побажань та очікувань 

середовища. Останнє також не є гомогенним, відтак оптимальна поведінка в одних умовах може 

виявитися не прийнятною у інших культурних контекстах. Багатоманітність трендів не спрощує завдання 

адаптації та перетворень, а навпаки – маємо не просто статутно-рольові конфлікти, а їх буття і 

розгортання на перетині різних культурних контекстів. У той же час, традиційні  соціалізаційні  інституції 

вже не відповідають за адекватність і ефективність настанов, що транслюються. Усе полишається, наче на 

розсуд особи, а вона – лишається сама по собі. Механізми соціальної пам‘яті, які, власне, і мусять 

реалізувати свої функції через вищезазначені інституції, впливають суперечливо, як ніколи раніше, 

родинний наратив може суттєво відрізнятися від навчального чи корпоративного дискурсу, від субкультур 

них наративів.  Поєднуються вони,хіба що у нівелюванні їх впливу конкретним індивідуумом, який, як 

показують нам політичні новини, стає усе більше право центричним та радикалізується поза почуттями 

безглуздості насильства, адже повнота жахіття останнього вже не стає знанням, як інформацією вкрай не 

байдужою, емоційно насиченою, бо зварйованими є і родинні   стосунки – класичний спосіб передання 

світосприйняття та світо відношення. 

 Довіра до себе виступає як чинник, що уможливлює розгортання самої активності у її конструктивній 

формі загалом. Для цього найсуттєвішими, щонайменше, є дві речі – 1. Узгодженість дій «суб-

особистостей», які створюють структуру психоемоційного і, соціального поведінкового, відповідно, світу 

людини. Для різного оточення бажаним є різний тип взаємодії, водночас, для гнучкого реагування на 

виклики  ззовні потрібно мати і певну фізіологічну вимірність, де спадковість визначає через генотип межі 

можливих індивідуальних пристосувань. І, звичайно, профіль сприйняття і від реагування 

соціокультурний. Зв'язок між ними здійснюється шляхом психосоматичної регуляції, де ціла низка 

характеристик впливає на те, як саме буде діяти особа у конкретних обставинах. Опредметнення інтенцій 

у конкретних поведінкових актах має певного не тільки визначеного адресата (тут, скоріше, наявний 

спектр можливих аудиторних очікувань), скільки адресанта, представленого відповідною суб-особистістю 

у структурі внутрішнього світу людини. Та, яка отримує більш переконливу підтримку із культурного 

загалу – вражень, кодів, символів – та і буде активніше діяти у саморозкритті і капіталізації ресурсів 

індивідуума у соціальній площині. При наявності внутрішнього конфлікту будь-який культурний капітал, 

вміння, знання та навички будуть використовуватися, у першу чергу на компенсацію дискомфорту, і, 

лише потім – слугуватимуть розгортанню можливостей соціального актора. 2. Довіра до себе залежить від 

якості інтерпретацій минулих подій – доведеності, що є прийнятною у дискурсі особистісної ідентичності, 
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та послідовної підтримки кола «значущих інших», навіть за умови їх віртуального існування. Логічно, що 

те, як ці обидві умови «спрацьовують», залежить від суперечливої єдності одиничного – особливого - 

всезагального у житті конкретної людини. 

У суспільстві без довіри формуються та діють спрощені механізми ідентифікації, у цьому сенсі ніщо так 

не сприяє окресленню своїх позицій як атмосфера брехні та підозрілості, коли, за виразом Пітера 

Померанцева «Ніщо не правда і усе можливо». Це сприяє виокремленню через протиставлення, активізації 

хтонічних марень колективної пам‘яті, нехай і болісної, та закцентованої на спільнотній єдності 

переживань. Але мобілізаційна голка «зібраності» та поділу на «своїх і чужих» стоїть на заваді розвиткові 

як розгортанню, виборам як чиннику та частині формування тієї загальної культури, без якої поступ є 

неможливим взагалі, в усякому разі такий, що корелював би із ноосферною безпекою макросистем, 

гармонійному поєднанню їх діяльності з іншими рівнями соціальної структуризації, із стабільним 

розвитком як теоретичною концепцією і практичною вимогою сьогодення. 

 

Вінтоник Т. М. (м. Київ) 

vintonik@mail.ua 

ПОЛІТИЧНА ФІЛОСОФІЯ КОСМОПОЛІТИЗМУ 

Із врахуванням того, що поняття «космополітизму» розглядається як в політичному так і в філософському 

аспекті - пропоную поєднати ці дві категорії і репрезентувати дане визначення через вищезазначені 

категорії. Та перш чим говорити про дефініцію поняття, варто звернутись до витоків космополітизму. 

Розпочнемо з того, що людство ( в глобальному плані цього поняття) за весь час своєї еволюції ставило за 

мету побудувати такий собі утопічний соціальний устрій, своєрідну тотальну площину в якій кожен із 

жителів один одного розуміє, користується взаємопідтримкою, де було б комфортно і безтурботно 

співіснувати. Така концепція знайшла своє відображення в космополітичній теорії і що є більш цікавим, 

що історичний хід цієї ідеології прослідковується і в Україні. За часів СРСР та правління Сталіна був 

поширений вислів «безрідний космополіт», автором якого був А.А.Жданов. І хоч зараз такий вислів несе 

за собою якийсь осадок неприязні, варто зазначити, що така ідеологія бере свій початок ще з античності, а 

саме із школи стоїків, котрі активно розробляли фундаментальні положення. Вони говорили наступним 

чином: всі люди поділяються на тих, хто використовує свій розум і тих, хто відмовляється із якихось 

причин від розумного життя. І от всіх цих розумних людей об‘єднує спільний розум або «logos», тобто 

нашою родиною стає саме перебування в розумі, вхід в цю «спілку» є добровільним і відкритим. Від цього 

і походить «космополіс» , що в перекладі з грецької означає «місто – всесвіт», як держава, де ми всі можем 

співіснувати. Власне варто додати, що космополітизм передбачає ставлення інтересів всього суспільства 

на першочергові позиції по відношенню до інтересів окремих груп. І саме з цього моменту й починається 

політика, коли приймаючи те чи інше вагоме для оточуючих рішення ми запитуємо себе, наскільки це 

буде добре і наскільки це позитивно повпливає на інших. Зрозуміло, що питання наукового розвитку, 

війна, проблеми з екологічним станом, - ці проблеми давним-давно вважаються глобальними і тут також 

проявляється космополітична політика, знаходимо своєрідну відповідь на питання: А чи варто дійсно бути 

космополітами? 

Згадаймо також одного із найвідоміших прибічників цієї теорії – І. Канта , котрий запропонував у свій час 

альтернативу вирішення проблеми війни, для цього закликавши до об‘єднання всіх країн в єдину 

федерацію республік. Тобто, з одного боку вони б зберегли в певній мірі свій суверенітет, а з іншого боку 

– частину повноважень делегували б одному більш загальному і вищестоящому органові влади. Замість 

того щоб воювати – могли б вирішувати мирним шляхом проблеми торгівлі, співробітництва та інші 

проблеми, котрі раніше вирішувались лише завдяки війні. Таким чином ми бачимо, що деякі ідеї Канта 

так і залишились утопічними, а деякі явно були втілені в життя. Варто згадати Лігу Націй, котра згодом 

«переросла» в ООН, Євросоюз, котрий по суті формує так звану конфедерацію із декількох незалежних 

країн, поєднаних між собою певними цілями. Тому Євросоюз сміливо можна називати своєрідним 

«кантіанським проектом». 

За такий тривалий час розвитку ідеології, науковці звикли говорити про політику космополітизму з 

фігуруючим поняттям національної держави, тобто про нашу мову, майбутнє, розвиток і т.д.,що все – 

рівно все зводило до однієї держави. На даний момент науковці намагаються відходити від такого бачення 

і в цьому випадку хочу навести приклад двох, на мій погляд, найбільш передових авторів в цьому питанні 

– це Марта Нуссбаум, філософ , котрий займається в основному етикою  і час від часу апелює до поняття 

космополітизму. Вона написала чудову невелику статтю «Патріотизм і космополітизм», де приводить 

декілька аргументів чому саме космополітом бути добре: 
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 це спосіб самопізнання; 

 постійно ставлячи себе в позицію «частини від цілого» світу ми краще розуміємо наше 

значення в масштабах планети і в чому полягає наша ідентичність; 

Іншою не менш цікавою персоною є Кваме Аппіа – респектабельний Кембріджський  філософ і політик. В 

2006 році він видав книгу «Космополітизм: етика в епоху чужих». Думка, яку він вкладає в основу книги 

показує нам те, що раз ми вже говоримо про глобалізм (глобальні ринки, переміщення робочої сили і т.д), 

то це працює в «епоху Інтернету», а  звична нам стара етика, коли передовими є національні інтереси – 

загалом не здатна працювати. Ми живемо в такому світі, де постійно будемо стикатись із людьми іншої 

раси, іншої культури, релігії  і це нормальна щоденна практика і єдине до чого ми можемо знову - таки 

апелювати – це до Канта і стоїків. 

Що стосується майбутнього космополітизму, то тут не варто ігнорувати сучасних письменників – 

фантастів, типу Єфремова, котрі представляють світ як майбутнє – комунізм – суспільне освоєння інших 

планет. Там вже людство перестало поділятись на народи, воно стало єдиним цілим, визнало свої 

інтереси,- тобто така зовсім протилежна ідея поглядам Маркса. Тобто я веду до того, що космополітизм в 

умовах сучасності і майбутнього – це той момент, коли люди заради спільної мети можуть  об‘єднатись, 

стати єдиним цілим. Та цинічний сучасний підхід говорить про те, що якщо так і трапиться, то лише у 

випадку появи якоїсь неземної сили. Обов‘язково має бути ворог. І якщо на цю роль не підходять масони, 

американці, негри, росіяни, то в будь – якому випадку має з‘явитись така альтернатива людству типу 

роботів чи інопланетян, щоб лозунг «Земля для людей!» звучав як консервативний заклик до 

космополітизму.  

 

Ганжа А. М. (м. Харків) 

andrewganzha@ukr.net 

НЕОПАТРИМОНІАЛЬНИЙ ПОЛІТИЧНІЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 

Провал модернізації у пострадянських країнах призвів до становлення повноцінних неопатримоніальних 

політичних режимів. Яскравим прикладом є Україна, яка за 25 років незалежності не спромоглась стати 

демократичною державою, у той час коли у країні відбулися дві кольорові революції, за допомогою 

котрих відбулась ротація правлячих кланів та зміна типу неопатримоніального політичного панування. 

Після розпаду Радянського Союзу в державах пострадянського простору ключовими групами впливу 

стали постноменклатурні еліти, у той час коли раціонально-бюрократичної модернізаціі держави та 

національної консолідації не відбулося [1,160], що стало першою передумовою формування фінансово-

промислових груп, які вже у майбутньому приватизували державну владу в Україні. 

За часів президентства Л. Кучми, коли групи політичних бенефіціарів та рентоорієнтованих гравців 

почали захоплювати державну владу з метою отримання політичних преференцій, повноцінно 

сформувався неопатримоніальний політичний режим з кількома впливовими патронажно-клієнтарними 

мережами. Голова держави дотримувався політики забезпечування раціонального неформального 

арбітражу у питаннях перерозподілу ресурсів, отриманих за допомогою участі або делегування своїх 

представників до політичного процесу з боку бізнес-груп. Система, яку побудував Л. Кучма, оптимально 

функціонувала та забезпечувала стейкхолдерів прибутком. Але альтернативні бізнес-групи задля 

максимізації політичної ренти мали намір змінити наявну конфігурацію. 

Президентські вибори та події Майдану 2004 року демонтували суперпрезиденціалізм Л. Кучми, який 

шляхом укладання пакту еліт та змін у Конституцію України трансформувався в напівпрезидентську 

форму правління, і за результатами ми побачили протистояння президента В. Ющенка та прем‘єр-міністра 

Ю. Тимошенко. За допомогою Конституційної реформи 2004 року, яка уможливила перемогу В. Ющенка, 

створилися дві патронажно-клієнтарні мережі: формалізована клієнтелістська мережа президента та 

неформальна лінія впливу голови уряду [2,120-121]. Перехід до неопатримоніальної демократії став 

можливим через кулуарні домовленості між найвпливовішими гравцями політичного поля та повинен був 

закласти механізм неможливості захоплення держави однією з рентоорієнтованих груп. 

Після приходу до влади В. Януковича сформувалася міцна патронажно-клієнтарна мережа на базі 

домінуючої після виборів у Верховну Раду України 2012 року у партійно-парламентській системі «Партії 

Регіонів», яка зінтегрувала більшість наймогутніших рентоорієнтованих акторів в одну велику політичну 
корпорацію, яка монополізувала всі ресурси та забезпечила комфортне отримання ренти для 

стейкхолдерів, міцно об‘єднаних з владними представниками у регіонах. Повернення до 

суперпрезиденціалізму з високими повноваженнями президента та підконтрольними виконавчою та 
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законодавчою гілками влади дозволило побудувати міцний патронаж, який тримався до певного часу та 

функціонував як стабільний і могутній владний механізм. 

 Події Євромайдану 2013 – 2014 рр. призвели до розриву чисельнішої та наймогутнішої клієнтелістської 

мережі, у результаті чого найвпливовіші бенефіціари команди екс-президента поступилися своїми 

позиціями і можливостями іншим групам впливу, які прийшли до влади. Повернення Конституції 2004 

року та зміна конфігурації на користь нового глави держави П. Порошенка певний час повернуло Україну 

до неопатримоніальної демократії, але після усунення А. Яценюка з поста голови уряду та призначення В. 

Гройсмана на посаду прем‘єр-міністра, виявляється стійка тенденція до встановлення 

суперпрезиденціалізму з головним центром впливу, який базується на президентському патронажі. 

Окремим випадком в українській політиці є процес зміни влади, який отримав назви «Майдан» та 

«Євромайдан». Революцією в українському неопатримоніалізмі є процес, функціонуючий з метою зміни 

правлячої групи або відсторонення патрона, який перестав бути ефективним арбітром і гарантом 

розподілу рентного прибутку. Таким чином, за допомогою мобілізації активних мас його патронаж та 

підконтрольна йому клієнтела усуваються від влади.       

  На часі в Україні сформувалась тенденція до зниження ролі олігархічних угруповань у 

процесі прийняття політичних рішень на найвищому рівні. Посилюється роль державних інститутів і 

силових структур, що на практиці означає перехід від олігархічного до бюрократичного 

неопатримоніалізму. Роль кланів залишається достатньо високою, але спостерігається тенденція до 

твердого домінування бюрократичного апарату над фінансово-промисловими групами, які поступаються 

державним структурам неопатримоніальними можливостями. 
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ПОЛІТИЧНА КОРУПЦІЯ ЯК ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА 

Явище корупції як прояв існування викривлень у сфері взаємодії державного та приватного секторів 

притаманний будь-якій політичній системі. Проте його масштаби та характеристики в різних країнах 

суттєво відрізняються. Це зумовлено варіативністю комбінацій внутрішніх та зовнішніх чинників 

корупції.  

Серед внутрішніх чинників науковці акцентують увагу на історичних умовах становлення державності та 

громадянського суспільства, способі організації політичної влади, політичному режимі, соціально-

економічному становищі суспільства, політичній культурі, суспільній моралі тощо. Під зовнішніми 

чинниками переважно розглядається міжнародний антикорупційний дискурс, в основі якого лежить 

практика розвинених ліберальних демократій.  

Дослідники, які вивчають явище корупції в контексті функціонування сталої (завершеної) демократії, 

найчастіше звертаються до формально-юридичних характеристик його прояву. Так, Джозеф ла 

Паломбара, автор широко цитованого у західній літературі визначення поняття корупції, вказує, що ―це 

будь-яка дія державного службовця (обраного чи призначеного), яка відхиляється від визначених законом 

обов‘язків з метою отримання особистої вигоди для себе чи інших приватних осіб, з якими державний 

службовець пов‘язаний‖ [1,с.328].  

Як правило, мова йде про разову взаємодію між уповноваженою на виконання функцій держави 

посадовою особою та другою стороною (приватною особою чи групою осіб), яка передбачає здійснення 

посадовою особою протиправних дій у власних інтересах чи/та інтересах другої сторони та отримання від 

таких дій особистої вигоди.  

В демократичних країнах Заходу діяльність державних посадовців чітко регламентована, здійснюється 
відповідно до принципу верховенства права, під пильним контролем правоохоронних органів та 

громадськості. Тому  корупція має абсолютно чіткі формально-юридичні ознаки, за якими її можна 

виявити і дослідити.  

mailto:Nataliia.Gnatenko@gmail.com


81 

 

Проте застосування такого підходу до вивчення корупції в посткомуністичних країнах, які на сьогодні 

визначаються як ―незавершені (неповні) демократії‖ (incompleted democracies) не дозволяє з‘ясувати 

сутність соціально-політичного явища.  

На відміну від Заходу, у свідомості громадян країн Східної Європи межі законного і протиправного в 

діяльності посадової особи не завжди є очевидними. Для політичної культури цього регіону характерна 

широка практика обміну соціальними послугами між громадянами, яка на етапі транзиту стала своєрідною 

стратегією виживання.  

Тому взаємодії між посадовими особами та приватним сектором щодо розподілу суспільних благ можуть 

набувати незвичних для західних країн форм. Зокрема, вони можуть бути абсолютно легальними і в той 

же час суперечити суспільним інтересам, можуть мати на меті демонстрацію лояльності, а не пошук 

особистої вигоди тощо. Ці особливості не дозволяють втиснути явище у формально-юридичні рамки. 

У посткомуністичних країнах явище корупції дослідники розглядають як політичну проблему [2,с.XVIII]. 

Вона не зводиться просто до корупції в політичній (державній) сфері або хабарництва посадових осіб, а 

вказує на те, що саме політичні структури створюють умови для поширення корупції або часто вимагають 

корупційних дій. Особливого поширення політична корупція набуває в період транзиту, коли 

приватизують велику кількість державних багатств і послуг, старі установки вже не діють, а нові правила 

ще не сформовані й не сприйняті суспільством. 

За таких умов корупція перетворюється на тіньовий соціальний регулятор, який українські дослідники 

характеризують як ―модель економічних і політичних відносин, яка не зводиться до хабарництва, а є 

специфічною рисою українського способу ведення економічних і політичних справ у площині девіантної 

поведінки, але яка на сьогодні майже стала нормою…‖[3,с.40].  

Мова йде про існування латентної редистрибутивної (перерозподільної) системи, в основі якої лежить 

взаємообмін між владою і великим капіталом. При цьому метою взаємодій між державним і приватним 

секторами є особисте (групове) збагачення та/або здобуття, збереження, розширення політичної влади.  

Політична корупція підриває суспільну довіру до влади в Україні, породжує явища правового нігілізму і у 

широкому розумінні знецінює засади народного суверенітету. 
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А. Г. ФРАНК І ПРОБЛЕМА СУСПІЛЬНИХ ЗМІН З ПОЗИЦІЙ ХОЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ 

Ми живемо у світі, що змінюється повсякчас. Можливо, так само вважали наші батьки, дідусі, бабусі, пра-

, пра- пращури… Але саме зараз ми маємо науковий  інструментарій для дослідження цих змін, для того, 

аби наше бачення майбутнього наближалося до справді конструктивного моделювання бажаного обрію 

трансформацій і, відповідно, сприяло  уникненню дегенеративних тенденцій.  

Одним із видатних вчених, що аналізували саме динаміку світових соціальних практик, критикуючи та 

доповнюючи своїх колег (І.Валлерстайна), був А.Г.Франк, на наукові розвідки щодо якого, представлені 

проф.П.В.Кутуєвим, я і маю намір посилатися[1, С.18-19] Саме А.Г.Франк окреслив перспективи розвитку 

азійських країн, передбачивши ті високі темпи розвитку економіки, зокрема, що вони їх набули вже кілька 

десятиліть потому. Вочевидь, розвиток кожної окремішньої соціальної практики є, з одного боку, 

чинником змін у всій світовій системі господарювання, а з іншого – розгортається як результат її певних 

констеляцій.  

Задля того, аби показати не історію світу, а розгорнути аналітику саме світової історії, А.Г.Франк прагне 

позбутися ідеологічної ангажованості попередніх підходів, розповсюджуючи капіталізм у координатах 
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загального культурного простору. Одиницею аналізу для нього  виступає взаємодія матеріального та 

воєнно-політичного чинників [1.,C.29]. Не поділяючи універсальне потрактування класової боротьби як 

визначального фактора здійснення революцій (як успішних повстань), А.Г.Франк  не вважає спосіб 

виробництва  універсальною формою  розмежування та виокремлення типів соціальних практик. Напроти, 

вчений спирається на цілісне бачення  дійсності, використовуючи холістичний підхід, як інструментарій 

для пояснення причинно-наслідкових ланцюгів переходу від одного типу культурних, економічних, 

політичних взаємин у історії людства до іншого. 

 Термін розвиток, за А.Г.Франком, доцільно вживати по відношенню до усієї світової системи в цілому,а 

не до її окремих частин [1., С. 32].  З цих позицій логічно досліджувати і варіації капіталізму у різних 

куточках планети. Не випадково, разом із Ш.Аміном та Барі Гіллсом [2., С.47] які, виступаючи 

прибічниками   нової теорії світ-системного аналізу,  опиралися саме на холістичне потрактування 

історичного розвитку, А.Г.Франк  негативно ставився до індивідуалістичної методології неокласичної 

економіки.  

З огляду на практичну неспроможність сучасного неолібералізму до вирішення політичних й економічних 

проблем сьогодення, нам варто переглянути аргументацію цього видатного вченого, і не для того, аби 

сподіватися на поступ у сенсі змін поганого капіталізму на більш людяний соціалістичний устрій, а для 

того, аби наша діяльність щодо майбутнього спиралася на цілісне бачення цього майбуття.  

Для цього необхідно виокремлювати ті чинники, що є новими насправді, бо викликані до життя 

принципово інноваційними вимірами останнього і ті, що, власне, мали місце у історії людства і раніше – 

так, глобалізацію А.Г .Франк не вважає новітнім феноменом, оскільки обміни та зв‘язки між людьми й 

структурами, осередками з різних куточків планети мали місце і до того.  

Критично ставлячись до економічного детермінізму К.Маркса, вчений визначає цінність теорії за її 

методологічним потенціалом, здатністю не лише пояснювати минуле (а Франк наполягає на необхідності 

перегляду узвичаєних  уявлень ), але і генерувати конструктивні гіпотези щодо майбуття. Коли ми беремо 

за дослідницьку одиницю глобальний простір, то теорія світ-системного аналізу надає нам можливість 

більш толерантного й плідного ставлення до проблем взаємодії індивідуумів, структур, спільнот, 

інституцій, тощо, на відміну від обмеженості націоналізму чи фундаменталізму.   

Новий підхід, цілісна парадигма, розвиток якої започаткували Гіллс та Франк ще у 90-ті роки минулого 

століття, має неабияку вартість для неупередженого  погляду на сучасний світ, у той же час, саме 

цілісність, комплексність та системність – настанови холістичного підходу А.Г.Франка – орієнтують нас 

на творче сприйняття його теорії, де, як на нашу думку, потрібно (саме з позицій цілісності) враховувати 

здобутки науково-технічного прогресу, а, окрім технологічної інноватики, і переформатування поділу 

праці, як феномену економічного, політичного, культурного та організаційного. 

Література: 

1. Кутуев П.В. Мировая система как предмет социологического анализа : новая исследовательская 

программа Андре Гундера Франка/ Соціологія, теорія, методи, маркетинг №2, 2007, с.17-35 

2.Елман  М . Мировая економіка/Вестник Санкт - Петербургского университета, № 21, выпуск 3, 2001, с 

35 -52. 
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ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ ТА ПРОЦЕС ЙОГО СТАНОВЛЕННЯ 

У теперішній час демократія є формою політичного устрою суспільства, яка наділяє людей можливістю не 

тільки обирати представників, а й здійснювати контроль над владою. Незважаючи на всі перешкоди, які 

виникають при демократичній формі організації суспільства, саме влада народу найкраще справляється з 

потребами сучасності. 

Україна проголосивши себе незалежною державою, обрала собі ціль створити демократичну політичну 

систему. І тому зараз ми знаходимося на шляху удосконалення наявних та запровадження нових основ для 

створення демократичного політичного режиму. Адже, політичний режим є важливою складовою, яка 

характеризує державу . 
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Звернувшись до  історії нашої держави ми можемо побачити, що наший народ більше жив в умовах 

диктатури, ніж демократії не маючи своєї державності. З початком становлення нашої держави Верховна 

Рада України 24 серпня 1991р. прийняла важливий документ, який вплинув на подальший розвиток 

державності – Акт проголошення незалежності України. Україна була проголошена незалежною 

демократичною державою. З цього моменту бере свій початок новий етап її історичного розвитку, 

головною ціллю якого є створення демократичного суспільства. Створення нових  владних інститутів : 

президента, парламенту, що обираються на засадах демократії, ухвалення Конституції України в 1996 р. у 

якій зазначалося вищість прав і свобод людини над правами держави, інших актів наділених 

демократичними рисами. Ці події є свідченням того, що механізм влади в суверенній Україні набуває 

нових рис. 

Проте говорити про утвердження в нашій державі режиму демократії ще зарано. На сьогодні політичний 

режим України можна кваліфікувати як « змішаний», тобто такий який поєднує в собі риси  основних 

політичних режимів : демократичного, авторитарного. 

В Україні до рис демократичного режиму потрібно віднести: розподіл влади на законодавчу, виконавчу та 

судову, виборність органів політичної влади,  правову рівність громадян перед законом. 

Однак для великої частини населення України багато проголошених  прав і свобод не виконуються 

належним чином. Деякі з  закріплених прав і свобод різко порушуються діючими підзаконними актами та 

паперовими процедурами. Розвиток корупції і безвідповідальність роблять марними кращі побажання 

законодавців та політиків. Створюється неповторна ситуація, коли одночасно розграбовується і народ, і 

держава а, наживаються на цьому, деякі громадяни і кримінальні організації. 

Лімітування демократичних принципів вказує на існування у сучасній Україні деяких рис авторитарного 

режиму : наділення великими законодавчими повноваженнями державних органів виконавчої влади, 

зменшення принципу гласності у роботі органів політичної влади й дійсної відповідальності осіб за 

наслідки виконаної ними роботи.  

Отже, в нашій державі на сьогодні існує змішаний політичний режим. Для нього є притаманним деякі 

риси демократії : на демократичних засадах формуються вищі органи державної влади, розподіл судової 

влади на законодавчу, виконавчу та судову. Проте, зміст діяльності політичного режиму до тепер зберігає 

міцні родові ознаки, такі як переважання патронажно-клієнтських зв‘язків у політичних процесах, 

індивідуалізація політики, корупція, пріоритет держави над суспільством та інше. Також потрібно взяти 

до уваги твердження А.Ф. Колодій, що змішаність політичного режиму в нашій державі, нетвердість 

демократії не означає, що український народ не є перехідним до демократії. Україна  висловила своє 

бажання збудувати суспільство на засадах демократії та взялася до реального втілення цієї цілі в життя, 

але процес цей є не простим і тому не завжди має лінійний розвиток. 

Майбутнє політичного режиму нашої держави потрібно пов‘язувати не лише з демократією у політичній 

сфері, а й в економічній, соціальній, культурній та інших галузях життєдіяльності суспільства. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ В УКРАИНСКИХ УСЛОВИЯХ: РАСПАД МОДЕРНА КАК 

ПОРЯДКА И РЕЖИМА 

Исследователи модерна – от Бека до Баумана, от Валлерстайна до Гидденса – традиционно и системно 

исходят из гипотезы  модерна как структуры порядка. Мы же дополним эту гипотезу гипотезой режима 

как сущностной характеристики модерна. В данном случае под режимом мы будем понимать порядок 

реализации порядка (детальней об этом мы писали в предыдущих публикациях), - то есть (упорядоченный 

и правильный / по правилам) способ осуществления протокола порядка. Именно модерн выстраивает 

иерархию (в том числе политического) действия, именно модерн размечает территорию социального, 

политического, экономического, культурного, именно модерн устанавливает порядок соотнесѐнности 

большинства и меньшинства, именно модерн проводит границу между порядком и аморфностью. В то же 

время социологи и философы уже не первый десяток лет фиксируют тревожные для модерных 

конструктов и инстанций порядка тенденции и интенции. Тут можно отметить как Жана Бодрийяра (с его 

идеей «молчаливого большинства» как «пучины, в которой исчезает смысл», как «тех, кто ослеплен  игрой  

символов  и порабощен стереотипами, это те, кто воспримет все, что угодно, лишь бы это оказалось 

зрелищным»), так и Теодора Адорно (с его «крушением модерна» и «писать стихи после Освенцима – это 

mailto:a.s.golikov@gmail.com
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варварство»). На примере Украины как периферийной территории в капиталистической мир-системе 

многие из этих тенденций получают своѐ даже гипертрофированное выражение (настолько 

гипертрофированное, что это порождает откровенно конспирологические рефлексии из серии «отработки 

на материале периферийного общества социальных и политических технологий, которые в будущем будут 

востребованы для обществ ядра мир-системы»). Именно исследованию данных процессов и посвящена 

наша работа. Наиболее общим процессом является деиерархизация, что вовсе не синонимично 

демократизации. Участник демодернизирующегося социального оказывается перед аморфизацией и 

распадом привычных иерархий. Признаками этого могут быть как (иногда постмодернистски 

легитимируемые) рядополагания откровенно нерядоположенного (например, мнения анонимного 

пользователя интернета и квалифицированного специалиста), так и распад структурности в социальных 

отношениях. Примерами второго могут быть крушение элиасовски понятой цивилизованности (которую 

можно операционализовать в том числе через такие повседневные категории, как вежливость и 

воспитанность) как непременного атрибута структурного и иерархизированного порядка модерна. В таких 

условиях карнавализация (в бахтиновском смысле) коммуникации, исчезновение взрослой (по Элиасу, 

снова-таки) серьѐзности, играизация (как бы выразился С.А. Кравченко) социального становятся вполне 

логичным следствием. 

Ещѐ одним процессом является разрушение протоколов социального, привычных нам по порядку 

модерна. Так, политическое действие в условиях современной Украины зачастую отказывается 

категоризовать себя как политическое, что опрокидывает известные протоколы категоризации, 

демаркации, взаимодействия, реагирования, соотнесения. Так, под сугубо социальные камуфлируются 

множественные политические акции в условиях современной Украины (как микроуровня – 

«информирование органов», «бойкоты товаров» и т.п., так и макроуровня – «люстрации», «борьба с 

коррупцией»), которые вследствие этого не подлежат реагированию со стороны политической 

субсистемы, неуязвимы для политического арсенала реагирования. Впрочем, камуфлируясь под 

исключительно социальные / культурные / повседневностные, они тем самым лишают и себя также 

немалой части возможностей и арсенала политического, что приводит к дальнейшей карнавализации, 

дерационализации и деиерархизации политического. Не менее мимикричным (камуфляжным) являются и 

нарушения протоколов определения субъектности.  

В частности, демонстративная деполитизация проблематики меньшинств (которые априорно, 

недискутируемо и нечувствительно перемещаются из политической плоскости / ткани в плоскость 

исключительно нравственную, социальную, экзистенциальную) вызвала к жизни такой феномен, как 

«мимикрии под меньшинство». Конструкт меньшинства, релоцированный из политического пространства, 

оставаясь сущностно и практически политическим (и, следовательно, располагая политическим арсеналом 

возможного применения), при этом демонстрируется и воспроизводится как неполитический. Стоит 

отметить, что такие разрушения и нарушения протоколов свойственны не только дихотомии 

«политическое – неполитическое». Хороший пример такого нарушения протоколов дают нововводимые 

ОСМД (см., например, ), которые разрушают демаркацию социального, экономического, повседневного, 

структурного. В этом смысле стоит отметить, что «гибридность», столь часто фигурирующая в 

публицистических и научных текстах последнего времени, действительно становится частым феноменом 

на развалинах разрушенного порядка модерна. Это, с одной стороны, диверсифицирует структуры и 

практики, делает их куда менее предсказуемыми и куда более адаптивными, с другой же, - в рамках 

неолиберальной идеологической картины – ещѐ больше повышает социальное, экономическое, 

политическое, идеологическое давление на отдельного человека, уничтожая не только порядки и режимы 

модерна, но и его гарантии, его социально-классовые достижения и многое другое. 

Джерела: 
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nomere/derzhava/realii/postroite-parkovku_-mansardu-i-parikmaherskuyu.htm 
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СУПЕРЕЧНОСТІ НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Попри те, що ідеологія - це система поглядів, принципів і думок, сформованих у процесі життєвого 

досвіду, це накопичений протягом тривалого часу запас знань, це набір ідеалів, який створив окремий 

http://www.2000.ua/v-nomere/derzhava/realii/postroite-parkovku_-mansardu-i-parikmaherskuyu.htm
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індивід або суспільство, ідеологія неолібералізму стала не тільки надбанням суспільства, а перетворилась, 

на систему,  що керує й панує, яка заполонила світ, проникла в усі сфери суспільного життя. 

Дж. Кейнс розумів, що поєднати економіку в цілому та діяльність окремих підприємств може лише 

державне втручання.  Але вже кризи 1969-1971 рр., 1974-1975 рр. виявили невідповідність кейнсіанських 

способів регулювання розвитку макроекономічних процесів [1]. Кейнсіанці «сповідували» ортодоксальні 

положення. Основним методом регулювання сукупного попиту було бюджетне регулювання, бо під час 

кризи пониження відсоткової ставки не впливає значно на рівень інвестицій, а саме в цьому показнику 

полягала основа теорії. Все це прискорило розвиток економіки, кризи вже не були такими глибокими й 

гострими, знизилось соціальне напруження. Проте цей засіб стимулювання попиту призвів у 70-ті роки до 

високого рівня інфляції, дефіциту бюджету держави, глибоких диспропорцій в економіці.  

 Саме тому постала необхідність виникнення нового: таким синтезованим напрямом став неолібералізм як 

поєднання неокласичних і кейнсіанських поглядів. Вільна конкуренція, саморегулювання економіки та 

економічна свобода є засадними поняттями цієї течії. Ринок слугує засобом економічного зростання. 

Функції держави полягають у створенні умов для вільної конкуренції, нагляді за ціноутворенням, охороні 

приватної власності, пом‘якшенні економічних криз, тобто скеровуванні економіки «у правильне русло». 

Спектр впливу на соціальну сферу дещо ширший ніж у неокласиків: перерозподіл доходів через 

оподаткування чималих доходів, соціальні виплати, страхування, інфраструктура. Неолібералізм 

з‘являється з необхідності партнерства між урядом, бізнесом і працею на всіх рівнях господарського 

механізму.  

Особливістю цієї течії є її різновиди, які суттєво відрізняються одне від одного. Англійська школа, 

основоположником якої є Фрідріх фон Хайєк, спрямована проти етатизму, заснована на індивідуальній 

свободі, утверджує право максимальної свободи людини, скорочує функції держави до мінімуму, і вважає 

соціальну справедливість суто моральною категорією. Німецький неолібералізм був продовженням 

інституціоналізму, а система спиралася на особливий менталітет нації, здатної до самоорганізації, теорію 

«ідеального типу господарства» В.Ойкена, та судженні, що значиме зароджується на рівні індивідуального 

господарства.  На противагу, французька школа взагалі базувалась на плануванні: директивному в 

державному секторі та індикативному щодо приватного. Державне планування пом'якшувало 

кон'юнктурні коливання, передбачало кризи виробництва та збуту, що влаштовувало не лише дрібних та 

середніх підприємців, а й великих монополістів. 

«Праве» крило вбачає вирішення проблем нинішнього суспільства у створенні уряду згідно з вимогами 

моралі, бореться за «мінімальну» державу, як і консерватори. ―Ліве‖ крило, солідарне з основними 

положеннями концепції «нового суспільства» Ф. Рузвельта, не погоджується з класовими суперечностями, 

зумовлює їх конфліктом між виробництвом і споживанням. Основним вважають не протиріччя між 

багатими й бідними, а між тими, хто намагається зберегти «індустріальне суспільство» і хто хоче рухатися 

вперед. Концепція «держави добробуту» довела необхідність і можливість подолання соціальних 

конфліктів.  

Із започаткуванням приватизації, підприємництва в економічній політиці України стали наявні всі ознаки 

неолібералізму. Деградація соціальної інфраструктури й зменшення фактичних об‘ємів соціальної сфери, 

особливо останніми часом, підтверджують розвиток цього напряму [2]. Проте, чим далі від центру 

створення, тим слабше й «з ознаками мутації». Звичайно, кожна країна створює й започатковує свій стиль, 

однак в Україні більше відчуваєтесь спроба запровадження іноземного досвіду, без прилаштування до 

національних особливостей, без комплексності й системності. Спроби застосування досягнень ідеалів, 

створюють більше видимість змін, аніж реальну перебудову.  

Таким чином, можна зробити висновок, що виникнення неолібералізму було неминучою і необхідною 

подією, яка змінила суспільний устрій. Ця течія зазнала значних змін, у зв‘язку з прилаштуванням до 

різних типів суспільства. Якщо спочатку в Україні цей процес з‘являвся як необхідність, то нині, а саме 

подальші зміни більше нагадують примусове запровадження, що не завжди має позитивні наслідки.  

Джерела: 

1. Мочерний С.В., Довбенко М.В.. Економічна теорія: Підручник. – К.: Видавничий центр 

―Академія‖, 2004. – 856 с. // Режим доступу до джерела:  

http://pidruchniki.com/ekonomika/keynsianstvo_postkeynsianstvo   

2. Попович, З., 2013. Чи був неолібералізм в Україні ? В: Cпільне // Режим доступу до джерела: 

http://commons.com.ua/ru/byl-li-neoliberalizm-v-ukraine/ 

 



86 

 

Голяка А. В. (м. Київ) 

andreykagolyaka@mail.ru 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЯК ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНІ ЯВИЩА 

Ми живемо у світі, де зв‘язки поміж особами, об'єднаннями, структурами стають усе інтенсивнішими, у 

тому числі, за рахунок розповсюдження новітніх інформаційних технологій, але прагнення людей до 

обміну завжди конституціювало суспільну практику різних соціумів. Актуальним, наразі, стає питання 

про перспективи розповсюдження певних зразків політичної, економічної, соціальної й культурної 

взаємодії у сучасних умовах,  і для нашої країни, в особливості. Чи вірно буде для нас розбудовувати не 

тільки демократію, але і капіталістичний устрій, що, власне, асоційований із нею? Чи криза 

неолібералізму, як і попередня – соціалізму у його радянському та східно-європейському форматах – 

налаштовують нас на пошуки інших відповідей викликам історії?  

До цього впритул є дотичним питання про вичерпаність капіталізмом його креативних можливостей, з 

чим не погоджується такий видатний вчений як Крейг Калхун, президент найстарішої неурядової 

організації науковців у Сполучених Штатах – Ради з соціологічних досліджень The Social Science Research 

Council або SSRC, яка об‘єднує та стимулює зусилля інтелектуалів різних країн у їх налаштованості на 

створення інновацій для вирішення соціально-економічних, культурних проблем як регіонального, так і 

усесвітнього штибу.  

З його точки зору – поява та розповсюдження капіталістичних відносин є проявом і глобалізації, і 

модернізації водночас,, адже рух інформації, людей, капіталів з одного боку забезпечує зростання рівня 

життя, сприяє оновленню різних галузей та сфер людської життєдіяльності, але з іншого – сам спричиняє 

складнощі поступу,бо національні держави не зникають, а напроти, у нових умовах, спираючись на 

новітні технології конфліктують одна з одною та з транснаціональними корпораціями, причому між 

останніми також може панувати тимчасовий мир і специфічний абсолют «війни».  

Та жодне з протирічь сучасного капіталістичного устрою, на думку К.Калхуна не є фатальним [1], бо у 

своїх засадничих принципах він є зорієнтованим на виробництво та споживання різноманітної продукції 

та послуг щонайширшими верствами населення. Відтак, розвиток модерну, у його науково-технічному  й 

комунікативному вимірах, є суголосним вирішенню проблем глобалізації, що давно вже не сприймається 

як виключно позитивне явище, але, є неминучою формою обміну різноякісними потоками суспільного 

життя.  

Однією з головних небезпек розбудові сучасного світу на засадах толерантності, раціоналізму, екологічної 

та комунікативної компетентності стає виклична поведінка окремих правлячих еліт, що використовуючи 

здобутки науково-технічних революцій разом із можливостям їх розповсюдження у глобальному просторі 

сьогодення, підривають самі підмурівки людського життя, для спрощення та відвернення уваги 

редукуючи усе до протиріч релігійних, культурних, ідеологічних. Головними цінностями модерного 

суспільства, до якого і веде модернізація, виступають капіталізм та лібералізм [2.,С.29].  

Жодна країна в історії не виокремлювалася поза реаліями економічних, культурних зв‘язків (що могли, і 

були практично змікшовані династичними інтересами, військово-політичними союзами і переймали на 

себе відповідні форми здійснення) з іншими на міжнародній арені. Але тільки тоді, коли пріоритетною 

приналежністю для особи стало не придбання товару на певній території за визначений еквівалент і, те 

саме, почало стосуватися продажу  її робочої сили, прагнення людей до усвідомлення різниці і спільного 

між різними географічними місцями набуло особливого значення [3., С.225-226].  

Розгортання капіталістичного глобального світу пере форматує зв‘язки поміж людьми, змінює їх 

ставлення до себе, до світу, у одних відношеннях звільнюючи, а у інших – поневолюючи іще більше, через 

реальність влади, яка «мобілізується з різних віддалених і не завжди зрозумілих центрів»[3., С.229]. У 

глобальному світі те що поєднує – інформаційні технології, наприклад, об‘єднані ринки праці, тощо, 

доповнюється своїм продовженням і вже – роз‘єднує – тероризм як загроза пересувань,міжнародний поділ 

праці як конкуренція і т.п.  

Як вирішальний чинник у експансії глобальних взаємозв‘язків і великомасштабних організацій в цілому, 

капіталізм сприяє соціальній інтеграції та розповсюдженню націоналізму  у його індивідуалістичних і, 

водночас, універсальних зразках, спрацьовуючи у якості такої «категоріальної ідентичності», де поведінка 

одиничного (особи)  корелює із розгортанням всезагального через єдність ціннісних настанов. Саме на 

гуманістичний, відповідальний характер останніх і потрібно звернути увагу для зниження ризиків 

розвитку сучасної світової спільноти. 
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ВОЛОНТЕРСТВО ЯК ПОКАЗНИК МОДЕРНІЗАЦІЇ, НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ 

Модернізація є важливим завданням і важким викликом для багатьох сучасних суспільств, зокрема й 

України. Проте вона забезпечує підвищення спроможності людей у здійсненні ними вибору і, відповідно, 

покращення якості життя. За словами А. Сена, «розширення свободи» є метою розвитку суспільства і, 

водночас – засобом на шляху подолання обмеженості вибору [1]. Справжня модернізація, спрямована на 

наділення людини більшим ступенем свободи (тобто зростання ролі людського вибору, як 

індивідуального, так і колективного), супроводжується на тлі підвищення якості життя одночасним 

збільшенням для сучасної людини «тягаря» вибору та відповідальності за нього [2]. Модернізація також 

означає «розширення поля діяльності» соціальних агентів [3]. Суспільство модерну передбачає те, що 

«кожен індивідуум має право втілювати свої права та преференції й захищати їх від наявних центрів 

влади» [4]. Інакше кажучи, нові можливості для вибору та самореалізації вимагають від людини бути 

повноцінним соціальним агентом, здатним до дії. Для цього людина повинна володіти певними якостями, 

вміннями та займати активну позицію стосовно світу.  

Однією з таких позицій є участь людей у різноманітних волонтерських організаціях.  

«Волонтерство, або волонтерська діяльність — добровільна безкорисна суспільно корисна діяльність. 

Може здійснюватись і окремими людьми, і організаціями» [7]. 

Якщо у добу раннього модерну першочерговим завданням для різних соціальних груп було здобуття 

політичних, громадянських і, зрештою, соціальних прав [5], то на сучасному етапі на перший план 

виходить бажання та вміння людей використовувати свої права. У цьому полягає потенціал розвитку 

сучасного суспільства. Тому є принциповою відмінність між активним і пасивним громадянством [6].  

Після Революції Гідності фокус цілей в Україні змістився з матеріальних на нематеріальні. Перш за все це 

відбилося у безпрецедентному волонтерському рухові. Згідно з соцопитуваннями, понад 80% громадян 

вважають волонтерський рух обов‘язковою складовою розвитку громадянського суспільства, при цьому 

майже чверть українців були або є волонтерами [8]. Тобто волонтерство вже стало частиною культури і 

світогляду української нації. 

Розвиток волонтерської активності українців, як у міжнародних волонтерських організаціях, так і в 

допомозі солдатам в україно-російському конфлікті, прямо вказує на те, що громадськість стає більш 

соціально-активною.  

Отож, розвиток волонтерського руху у суспільстві вказує на його модернізацію, адже по-перше, це 

розширює особисту свободу громадян, по-друге, це розширює поле діяльності, а також це вказує на те, що 

громадськість стає більш активною у різних сферах. 
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ПЕРСПЕКТИВИ І ВИКЛИКИ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА ПРИКЛАД 

ПОЛЬЩІ 

Питяння про асоціацію України з ЄС залишається відкритим вже досить тривалий час, і все гострішими 

стають дискусії з питань напряму, в якому має інтегруватись наша країна. Можна навіть сказати, що 

суспільство вже дещо втомлене такою невизаченістю, але, все-таки, поглянувши на попередній досвід 

деяких країн у складі Євросоюзу, можна сподіватись, що рано чи пізно угода таки буде укладена, - це 

лише питання часу, тож залишається чекати нової інформації про умови української євроінтеграції та 

заключного рішення від європейських країн. 

Зручним та, мабуть, одним з найдостовірніших способів оцінки перспектив нашої країни при різних 

умовах інтеграції є можливість проаналізувати досвід та результуючий стан тих країн, які в даний час уже 

є успішними членами Євросоюзу, щоб можна було наочно пересвідчитись у перевагах або ж недоліках 

різних напрямків євроінтеграції та розглянути, що може спіткати Україну в майбутньому при прийнятті 

такого доленосного рішення.  

На деякі питання можна знайти відповіді, розглядаючи приклад Польщі, як країни, яка у постсоціалістичні 

часи мала дуже схоже соціальне, політичне та економічне становище з Україною. Саме тому цікаво 

порівняти шляхи, якими наші країни йшли від розпаду Радянського союзу і до сьогодні, проаналізувати 

результати та зробити цікаві висновки. Щоправда, геополітична ситуація в нашій країні дещо складніша, 

бо був і є безпосередній сусід, який останніми роками здійснював значний соціально-економічний та 

політичний негативний вплив на нашу державу – Росія. Переломним стало політичне та територіальне 

втручання до України, але перспектива євроінтеграції все ще актуальна, можливо, навіть більше ніж будь-

коли. 

Щодо Польщі, то в країні ще наприкінці дев‘яностих років минулого століття було прийнято рішення про 

євроінтеграцію, і вся подальша політика була зорієнтована на входження до Євросоюзу. Результатом 

стали вагомі успіхи в економіці. Як факт можна зауважити, що темп зростання валової внутрішньої 

продукції (ВВП) Польщі в останні роки був навіть вищим за загальний середньоєвропейський показник. 

Крім того можна спростувати поширену думку про те, що євроінтеграція могла призвести до погіршення 

торгівельних відносин на ринку зі східними країнами, адже відомо, що вагома частина польського 

експорту була орієнтована саме на цей регіон, в тому числі і на Росію. В порівнянні з попередніми 

показниками можна навіть зробити висновок, що ця країна значно збільшила свій експорт на Схід після 

входження до Євросоюзу. З чого також можна судити про значне підвищення ринкової 

конкурентоспроможності Польщі після вступу до ЄС.  

Що стосується модернізації, то сумісне з ЄС фінансування розвитку сільських районів мало для Польщі 

велике значення. Декілька фактів. У 2007-2013 роках на польське сільське господарство Євросоюз виділив 

зі свого бюджету більше 13 млрд. євро. На ці гроші, зокрема, було модернізовано більше 41 тисячі 

господарств, співфінансовано діяльність понад тисячі груп виробників, побудовано 24 тисячі кілометрів 

мереж водопостачання та каналізації, більше ніж 29 тисяч присадибних каналізацій, 199 очисних споруд, 

створено систему збору, сортування, вивезення побутових відходів та їх утилізації. 

Рибальський сектор отримав 936 млн. євро допомоги. Ці гроші дозволили реалізувати близько 32 тисяч 

проектів. Вони стосувалися, зокрема, аквакультури, прибережного рибальства і прісної води, переробної 

промисловості і рибного ринку. Кошти потрапили також на стимулювання продажу риби, скорочення і 

модернізацію рибальського флоту. З 2004 по 2013 роки  657 млн. доларів було інвестовано в розширення і 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://www.ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/privatna-blagodijnist/news_private_interview.htm?id
http://www.ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/privatna-blagodijnist/news_private_interview.htm?id
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модернізацію портової інфраструктури в кількох польських портах і кілька причалів. Проекти включали в 

себе модернізацію портів і портових пристроїв. 

Значні кошти також були пущені на модернізацію міського життя: будівництво новітніх споруд та 

архітектурних пам‘яток, установку новітнього обладнання у різних сферах життя, облагородження 

вулиць, насадження парків тощо. 

Таким чином на прикладі Польщі можна наочно впевнитись у вигодах, які можуть чекати Україну при 

офіційній інтеграції до Євросоюзу, але, безумовно, існує ще й чимало складностей при переході до 

членства ЄС. Наприклад, відкритим залишається питання, куди будуть направлені ресурси у разі 

фінансової допомоги, що підіймає і проблему розроблення дієвого плану розподілу коштів, і проблему 

корупції в нашій країні. І саме з такими проблемами членство у Євросоюзі може відіграти вирішальну 

роль, як це було у Польщі. Європейський суд активно слідкував за справедливим та чесним 

врегулюванням ринкових відносин. Європейська комісія пильно стежила за доцільністю розподілу 

наданих коштів. За останніми подіями можна зробити висновок про зрушення у кращу сторону і в нашій 

країні при вирішенні цих питань.  

Отже, проблеми, з якими Україна може стикнутися у бажанні до повноцінної євроінтеграції, доволі 

подібні до проблем, з якими стикалась Польща у свій час,  до того ж менталітет поляків дуже схожий до 

нашого, що і робить наші долі такими схожими. Це свідчить про широкі відкриті перспективи перед 

нашою країною при входженні до ЄС. 

 

Дорош Л. О., Курус Ю. І. (м. Львів) 

lesua3@yandex.ua 

yuliya_kurus@mail.ru 

COMMON INTERESTS OF UKRAINE AND POLAND IN NATIONAL SECURITY 

At present there are objective needs and national interests, necessitating the development of relations between 

Ukraine and Poland. Given the geopolitical position of Ukraine and Poland, genesis and formation of the main 

vectors of cooperation, establishment of mutually beneficial cooperation between the two countries in the field of 

national security - is an important element of maintaining peace in the European and global dimensions, stability 

and security in Europe and in the world.   

As a strategic partner of Ukraine in the international arena as well as in the implementation of its internal (legal, 

economic, administrative, etc.) reforms, Poland supports the Ukrainian Eurointegration intentions and its Euro-

Atlantic integration experience is extremely useful for our country. Common interests of Ukraine and Poland 

remain unchanged, above all - in matters of national security. 

In terms of Russian aggression in the East of Ukraine Poland as a NATO member contributes to Ukrainian (and, 

hence, regional) security by strengthening Ukrainian security and defense capabilities, and through lobbying 

Ukraine's integration into Western security structures.  

During the entire period of the conflict with Russia Poland affords for Ukraine humanitarian aid, takes the 

treatment and rehabilitation of injuries in the area ATO, invites Ukrainian officers for trainings in its military 

schools and so on [2]. 

An important component of security relations between Ukraine and Poland is the cooperation in the defense 

industry. It is a common interest of both countries in the production of helicopters, unmanned aircraft systems for 

individual protection etc. Analysts emphasize the utility of such cooperation from both security and economic 

points of view.  

For example, Polish investment in a joint project of the Polish company "Lubawa S.A." and DC 

"Ukroboronprom" - the production of military ammunition in Ivano-Frankivsk, which should begin by the end of 

2016, estimated at 1 million euro [1].  

Seems promising the signing of intergovernmental agreement on cooperation in defense. Such an agreement with 

the neighboring country is considered to be the first bilateral agreement of such type that will be concluded by 

Ukraine since the beginning of Russian aggression and annexation of Crimea. Partly the initiative of concluding 

such an agreement is caused by detachment of Poland from Minsk format in settlement of conflict in the east of 

our country.  

mailto:lesua3@yandex.ua
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Also the Polish officials more often show irritation than enthusiasm for the approaches to conflict resolution, 

focusing primarily on the means used by partners. Thus, in this context, we should pay attention to (take into 

account) the ambitions of the Polish leaders, including that the Normandy format (consult of the leaders of 

Ukraine, Germany, France and Russia) is perceived as yet another manifestation of the dominance of Germany 

and France in resolving vital issues in Europe.  

Another priority issue in national and European security is the insistence of the current Polish government, like its 

predecessors, the "open door policy" of NATO to Ukraine.  

Yes, absolutely Poland, as the host country, invited Ukraine to the NATO Summit in Warsaw (2016) before the 

formal decision of all of its members and lobbied Ukrainian issue on the agenda of the summit [3]. 

Therefore, given the conflict in the East of Ukraine and difficulties in domestic reforms, Ukraine more than ever 

needs the support of other countries in the confrontation against the Russian aggression.  

Poland was, is and will remain an active and consistent partner of Ukraine not only in implementation of 

European integration intentions of our state, including the practical dimension of cooperation between Ukraine 

and the EU - especially in terms of guaranteeing national and regional security. 

Links: 

1. Audyt zovnishnoji polityky. Chy vytrymaye partnerstvo z Polʹshcheyu vyprobuvannya istoriyeyu 

[Electronic resource]. – 2016. – Access mode:   http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/11/14/7057244/. 

2. Audyt zovnishnoji polityky Ukrajina – Polshcha[Electronic resource]. – 2016. – Access mode: 

http://glavcom.ua/publications/audit-zovnishnoji-politiki-ukrajina-polshcha-382219.html. 

3. Polshcha ta Ukrayina chy vdastsya ne zruynuvaty pidtochenu druzhbu [Electronic resource]. – 2016. – 

Access mode: 

http://espreso.tv/article/2016/11/17/polscha_ukrayina_chy_vdastsya_ne_zruynuvaty_pidtochenu_druzhbu.  

 

Дудіна О. О. (м. Київ) 

moonblake@mail.ru 

СОЦІАЛЬНІ СПІЛЬНОСТІ В ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

Суб‘єкти політики – це «виконавці» різноманітної політичної діяльності, які задля реалізації своїх 

інтересів спрямовують дії на здобуття, різностороннє використання та захист влади. Такими 

«виконавцями» можуть виступати як окремі індивіди, так і різні соціальні спільності.  

З огляду на те, що соціальні групи можуть самостійно розробляти стратегії та програми своєї діяльності, 

можна встановити, що вони як суб‘єкти політичного життя мають більш переважну силу у досягненні 

окремих політичних цілей, ніж окремі «одиниці населення».  

Взагалі-то, первісно жоден суб‘єкт політичного життя не є як таким, адже задля реалізації своїх інтересів у 

політичній сфері потрібно здійснювати певні дії, а для цього потрібно бути політично обізнаним. Тобто 

будь-як фізична особа як окремо, так і у якості складової соціальної спільності, має зазнати так званої 

політичної соціалізації, отримати досвід, який здобувається шляхом ідеологічного виховання, 

упровадження у різноманітні суспільно-політичні організації та засвоєння цілої низки політичних норм і 

принципів. Таким же чином відбувається і політична соціалізація спільностей як більш складних в 

організаційному контексті суб‘єктів політики. Своєю діяльністю вони представляють права та 

реалізовують цілі, які сформовані вже на основі колективного мислення як сукупності прагнень та бажань 

окремих індивідів. 

Історично склалося так, що основними суб‘єктами політики завжди залишаються саме соціальні 

спільності, які об‘єдналися на основі стійких суспільних зв‘язків. Це можуть бути класи, касти, 

народності, нації тощо; групи, які об‘єдналися за інтелектуальною або професіональною, корпоративною 

або виробничою, демографічною або територіальною ознакою. Будь-яке об‘єднання стає сукупним 

суб‘єктом політики шляхом самоорганізації і усвідомлення власних інтересів. І реалізовувати свою 

діяльність вони можуть не лише опиняючись у протистоянні з іншими соціальними групами або у 

відносинах з останніми, а й безпосередньо регуляцією поведінки окремих індивідів та їх сукупностей, 

забезпеченням узгодженості їх дій та прагнень. 

Зрозуміло, що значна кількість схожих між собою за певними ознаками спільностей потребує певної 

класифікації, тим більш, у контексті історії їх виникнення та еволюції протягом великого відрізку часу. 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2016/11/14/7057244/
http://glavcom.ua/publications/audit-zovnishnoji-politiki-ukrajina-polshcha-382219.html
mailto:moonblake@mail.ru
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Однією з найбільш розповсюджених класифікацій вважається типологія за трьома рівнями суб‘єктів 

політики. Вона розділяє спільності на соціальні, індустріальні та функціональні. 

До суб‘єктів соціального рівня (яких ще називають соціально-національними суб‘єктами) відносять 

окремих індивідів, класи, еліти, етноси, мафії, корпоративні групи тощо. Треба помітити, що у 

законодавстві багатьох демократичних держав участь громадян у політичному житті як індивідуальних 

суб‘єктів закріплена сукупністю правових норм, що дозволяє здійснювати політичну діяльність  

безпосередньо або шляхом звернення до органів державної влади. Таким чином держави на 

законодавчому рівні включають всіх громадян у політичну діяльність та визнають народ носієм 

суверенітету і єдиним джерелом влади в країні. 

Що стосується інституціональних суб‘єктів політичного життя, то до них відносять: партії, органи 

державної влади, місцевого самоврядування, суспільні організації та інші спільності, які існують та 

здійснюють свою діяльність на основі певних інститутів, які закріплені в нормативно-правових актах. 

І, нарешті, остання група суб‘єктів політичного життя – це функціональні суб‘єкти. На цьому рівні 

існують армія, релігійні організації, засоби масової інформації, різноманітні опозиційні організації, малі 

групи, суспільні рухи, міжнародні корпорації тощо. 

Отже, розглянувши типологію спільностей та підсумувавши усе вище сказане, можна зробити висновки, 

що будь-які групи здійснюють свою діяльність шляхом реалізації прав та прагнень сукупності індивідів, їх 

колективної думки, яка існує на основні стійких соціальних зв‘язків. Крім того, можна помітити, що така 

«згуртованість», на відміну від індивіда як окремої одиниці, дозволяє більш ефективно заполонити усі 

ніші державного життя, які стосуються політичної сфери. Саме розробка та реалізація стратегій та 

програм діяльності спільностей дозволяє вкоренитися, знайти однодумців та поширити свою «мережу», 

яка дозволяє здобути владу та використовувати її задля досягнення поставлених політичних цілей. 

 

Єсипенко Ю. О. (м. Київ) 

june_28@mail.ru 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІБЕРАЛІЗМУ В УКРАЇНІ 

Актуальність даної теми полягає в тому, що українському народу завжди було притаманне прагнення до 

індивідуальної свободи і рівноправності в громадському житті, тому досліджуючи історію України можна 

помітити вплив лібералізму, як форми політичної ідеології на розвиток сучасного людства.  

У 40-ві роки ХІХ століття почалось протистояння ліберальної та революційної течій, яке все таки 

завершилось перемогою лібералізму. Ця ідеологія бере за свою основу поступові реформи, тому можна 

сказати, що капіталістичне суспільство, яке побудоване на її основі було здатне до оновлення і 

вдосконалення. Історія показала, що лібералізм створює певний баланс влади і громадського контролю 

над нею, на відміну від комуністичної ідеології, яка так і не змогла вирішити питання щодо 

співвідношення держави, суспільства і прав окремого громадянина, ступінь втручання держави в приватне 

життя громадян і забезпечення політичних свобод особистості. Застосування комуністичних поглядів в 

Україні продемонструвало, що відсутність свободи і зниження індивідуального інтересу призводять до 

економічної, політичної і соціальної кризи. 

Розглянемо як розвивалась українська ліберальна концепція. Кирило – Мефодіївське товариство стало 

першою українською організацією, яка за ідею вбачала створення української демократичної республіки і 

виключення будь-яких обмежень свободи слова, організацій, віросповідання. Погляди лібералізму цього 

товариства відтворені в пріоритетному, у порівнянні з інтересами держави, ставленні до інтересів людини, 

захисті прав і свобод кожного та збереженні і розвитку культури українського народу. Пізніше Михайло 

Драгоманов звертав увагу на те, що український національний рух має орієнтуватись на європейські 

ліберально – демократичні концепції. Проте народу не вистачало високої самосвідомості для того, щоб 

можна було відродити їх свободу. Драгоманов також висвітлював перевагу індивідуальних прав у своєму 

проекті Конституції під назвою "Вільна спілка". Він поставив на перше місце ідею побудови держави на 

основі політичної волі, інтерпретуючи її як систему прав людини і громадянина, яка включає 

недоторканність особи, приватного життя, листування, національності (мови), свободу совісті, друку, 

асоціацій та інші. Драгоманов вважав, що рівність усіх громадян у своїх  правах та обов'язках не повинна 

бути скасована жодним законодавчим актом, за винятком введення воєнного стану в країні. 

На початку ХХ століття були спроби втілення ліберальних програм політичними партіями, наприклад  

Українською демократичною і Українською республіканською партіями. Проте ідеологічна концепція 
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лібералізму не отримала стабільну політичну форму. Основною проблемою було те, що недооцінили 

національний елемент як частину системи світогляду суспільства і ролі держави в системі соціально-

політичних інститутів. У той же час, центральне положення було відведено концепції демократії, 

особливо деяких принципів щодо організації державної влади, а також регіонального і місцевого 

самоврядування. Ліберальні ідеї здавалися нереальними для українських земель, які в той час залежали від 

імперій з тоталітарним політичним режимом. В таких умовах, ліберальні ідеї в Україні були сприйняті як 

утопії і, отже, ніколи не користувалися широкою підтримкою населення. 

Розглянувши як розвивався лібералізм в Україні, можна зробити висновок, що насамперед його розвиток 

полягав у поступових еволюційних змінах і знятті правових обмежень. Основними механізмами реалізації 

індивідуальної свободи ліберали вважають конституційний лад і національну державу. Також 

характерною ознакою лібералізму в Україні можна назвати його соціальну орієнтацію, адже розвивалась 

ідея просвітництва і практичної необхідності масової освіти. 

Взагалі ідея української державності в ХІХ-ХХ століттях розвивалась і втілювалась в життя під впливом 

європейського лібералізму, тому, на нашу думку, й зараз на сучасному етапу розвитку України було б 

доречно орієнтуватись на концепції інших держав, але враховуючи особливості і потреби українського 

народу.  

 

Заболотній І. В. (м. Київ) 

igor.zab11@gmail.com 

НЕОЛІБЕРАЛІЗМ ТА ЙОГО ІДЕОЛОГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ: Україна В ГЛОБАЛЬНОМУ 

КОНТЕКСТІ 

Термін «неолібералізм» має кілька часом діаметрально протилежних значень (в тому числі досить 

калькованих), що ускладнює концептуальне осмислення цієї варіації ліберальної ідеології.  

Навіть в академічній спільноті закріпилося дві його основні варіації ще з 1938 р., коли був проведений 

семінар за участю найвідоміших ліберальних мислителів того часу, і відбувся розкол на два табори
5
: 1.) 

неолібералізмом слід вважати окремий етап сучасного лібералізму, на якому він має стати більш 

соціально орієнтованим і запропонувати «третій шлях», окрім вільного ринку та директивного планування 

(оформився ближче до середини ХХ ст., поставивши своєю центральною проблемою питання соціальних 

гарантій прав та свобод індивіда
6
); 2.) неолібералізм – продовження класичного лібералізму з опорою на 

індивідуалізм та вільний ринок з необмеженою конкуренцією (Л. Мізес, Ф. Хайєк, М. Фрідман). В 

суспільній думці більшою мірою закріпився другий варіант, особливо через популярність його постулатів 

у 80-і рр. за перебування при владі Р. Рейгана та М. Тетчер, тому надалі будемо відштовхуватись саме від 

цієї трактовки.  

Хоча даний підхід до неолібералізму не позбавлений викривленого сприйняття його в якості 

родоначальника «глобалізму як ідеології панування світового ринку» навіть представниками академічної 

спільноти
7
, втім зважений аналіз говорить про те, що в другій половині ХХ с. та особливо в 1990-х рр. 

після розпаду СРСР він дійсно став ідеологічним базисом міжнародних відносин в сфері економіки, а 

часто і внутрішньої соціальної політики (хоча в цьому аспекті багато в чому поступився ідеалам держави 

загального добробуту). Особливої популярності він набув з посиленням ролі в міжнародних економічних 

відносинах МВФ та Світового банку з їх універсальним набором рекомендацій для держав, що 

розвиваються, спрямованих на підтримання ринкових сил і зниження ролі державного сектора, що 

отримали назву Вашингтонського консенсусу. До цього всього додалося закріплення в якості вагомих 

акторів міжнародної політики транснаціональних корпорацій, що часто сприймаються противниками 

глобалізації як основний інструмент інтервенціоналізму ліберальних демократій Заходу у внутрішні 

справи країн, що розвиваються. 

Політико-економічне положення України досить сильно відповідає цій варіації неолібералізму, 

синкретизм якого прекрасно демонструвала політика Барака Обами (суміщення принципів вільного ринку 

і мінімальної держави в зовнішньоекономічних відносинах з посиленням ролі держави в соціальній сфері). 

                                           
5
 Oliver Marc Hartwich. Neoliberalism: The Genesis of a Political Swearword - Centre for Independent Studies, 2009 

– p. 18-20 
6
 Куц Галина Михайловна Классический и современный либерализм: сравнительный анализ // PolitBook. 2013. 

№4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskiy-i-sovremennyy-liberalizm-sravnitelnyy-analiz  
7
 Ульрих Бек. Что такое глобализация? - Прогресс-Традиция, М. – 2001. – с. 23. 
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Зона вільної торгівлі з ЄС та диверсифікація експорту і всього реального сектору економіки в цілому після 

початку військового конфлікту на Донбасі в 2014 р. говорить про те, що наша держава проводить свою 

зовнішньоекономічну політику в руслі ринкових правил, установлених західними розвиненими 

державами, намагаючись зайняти у світовому розподілі праці свою нішу завдяки галузям економіки, які 

надають їй конкурентну перевагу в порівнянні з іншими країнами (це ІТ, агропромисловий комплекс, 

космічна- та авіапромисловість) та завдяки загальній дешевизні трудових ресурсів разом з їх високою 

кваліфікацією як спадок Радянського Союзу, що є недоступним для більшості країн, що розвиваються. 

Саме в рамках неоліберальної політики використання цих переваг є найбільш продуктивним. 

Щодо альтернативних ідеологічних базисів розвитку України, слід звернути увагу на 

альтерглобалістичний рух, адже він не відкидає укоріненості держави в глобальних процесах, при цьому 

наголошує на необхідності перегляду неоліберальної глобалізації через великий розмір негативних 

екстерналій внаслідок політики в рамках неї. Це є досить актуальним для нас, адже навіть при одному 

лише врахуванні структури експорту можна зробити висновок, що економіка України вже досить сильно 

глобалізована (рівні долі експорту в Азію та ЄС)
8
, але разом з тим такі речі, як значне соціальне 

розшарування за доходами та погане екологічне становище навряд вдасться вирішити в межах 

неоліберальної парадигми. Посилення залежності від міжнародних фінансових інституцій та збільшення 

боргового тягара також вимагає перегляду черезна вкрай негативний приклад Греції, економічний колапс 

якої, на думку одного з найвпливовіших альтерглобалістів нобелівського лауреата Джозефа Стігліца, був 

спричинений непродуманістю політики зовнішньої фінансової допомоги
9
. 

Ідеологію антиглобалізму більшою мірою можна вважати неприйнятною на даному етапі розвитку 

України з огляду на вищеназвані причини, а також неможливість протистояти агресії з боку Російської 

Федерації без зовнішньої допомоги.  

 

Загоруйко М. В. (г. Киев) 

MaximZag2810@gmail.com 

РОЛЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В ИСТОРИЧЕСКОМ ДЕЙСТВИИ 

Массы являются действительным двигателем истории. Но далеко не любое скопление большого 

количества народа, готового к социально-преобразовательным действиям, можно назвать историческим 

субъектом. ―Масса людей, приведенная к единому и последовательному способу осмысления реальной 

действительности, – это «философский» факт, куда более значительный и «оригинальный», чем открытие 

каким-нибудь философским «гением» новой истины, остающейся достоянием узких групп 

интеллигенции‖ [1, c.8]. И хоть в этом месте А. Грамши указывает на бесполезность философии, 

оторванную от широких народных масс, стоит посмотреть на этот же вопрос с обратной стороны - а что 

представляют собой массы людей, не приведенные ―к единому и последовательному способу осмысления 

реальной действительности‖?  

Выражаясь гегелевским языком, это уже только массы-в-себе, а не для-себя, т.е. не осознающие себя как 

нечто единое целое и не могущие поэтому быть субъектом коренных, революционных общественных 

преобразований. Но даже если они осознают себя как целое, но не осмысляют реальной действительности, 

то максима их субъектности - бессознательная разрушительность, имеющая косвенным результатом своих 

действий воспроизводство старой, ставшей уже регрессивной социальной логики. Яркий пример - 

восстание рабов в Риме (периода античной классики). Восставшие рабы не могли создать новых 

социальных укладов и либо возвращались к старым формам, либо воспроизводили рабство с той лишь 

разницей, что некоторые рабы становились господами [2, с.68]. Тем самым рабские восстания ничуть не 

поколебали институт рабства. Массы осуществляют свою жизнедеятельность по логике определенного 

общества и выйти за ее пределы не могут, поскольку не имеют для этого возможностей (в первую очередь 

образования и свободного времени). Они могут сформировать только абстрактное недовольство 

существующим положением вещей, пробудить в себе неопределенное желание коренных перемен. Но что 

и на что менять - на эти вопросы, свои же по сути вопросы, ответа у них нету. Осмысление общественной 

реальности - это дело как раз ―узких групп интеллигенции‖.  

                                           
8
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-травні 2016 року. - [Електронний ресурс]: - Режим 

доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2016/zd/ztt/ztt_u/ztt0516_u.htm 
9
 Почему в кризисе Греции виновата Европа?. - [Електронний ресурс]: - Режим доступу: 

https://meduza.io/feature/2015/06/30/pochemu-v-krizise-gretsii-vinovata-evropa 
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―Современное социалистическое сознание может возникнуть только на основании глубокого научного 

знания <...> Носителем же науки является не пролетариат, а буржуазная интеллигенция: в головах 

отдельных членов этого слоя возник ведь и современный социализм, и ими уже был сообщен 

выдающимся по своему умственному развитию пролетариям, которые затем вносят его в классовую 

борьбу пролетариата там, где это допускают условия‖ [3, с.39] - цитирует К. Каутского В.И. Ленин в 

работе ―Что делать‖. И как показала история XX века, различия в проводимой интеллигенцией линии 

могут коренным образом изменить ход исторического процесса. Яркий тому пример - борьба 

коммунистов и нацистов за власть над народными умами Веймарской республики. 

Но в эпоху развитого модерна формирование интеллигенции способной к производству принципиально 

новых общественных дискурсов уже не может происходить прежним путем. Граждане Греции и Рима, 

христианское духовенство раннего Средневековья, аристократия позднего феодализма - социальное 

положение этих групп было свободно (конечно же относительно) от логики осуществления 

господствующей социальной структуры. Другими словами, все они были тем, кем они были по праву 

рождения, а не в результате целенаправленного вхождения в современный им социум.  

Образование, которое они получали, изначально было фундаментальным, не носило и не могло носить 

никакого утилитарного характера. Не удивительно, что в таких кругах и только в них появлялись 

―интеллектуальные маргиналы‖, которые выступали против, сознательно или нет, господствующих 

отношений и вносили свою лепту в преобразование общества. Но буржуа, новый хозяин жизни, есть тем, 

кем он есть в результате своих действий, которые, для достижения успеха, он должен сообразовать с 

действительностью. Знание перестает быть самоцельным, обретает характер утилитарности и 

органическая интеллигенция (а чем дальше развивается модерн, тем меньше остается традиционной 

интеллигенции) сковывается узкими рамками эмпирии и частного интереса. В модерне нет места 

прогрессивной интеллигентской маргинальности прошлых эпох. 

Но есть место для профессиональной маргинальности. В XXI веке общественные науки становятся сферой 

осмысления модерном самого себя. Особенно перспективна в этом плане социология, имеющая широкий 

простор для развертывания фундаментальной мысли.  Но сможет ли социология окончательно не 

превратиться в доксософию или не потонуть в маркетинговой эмпирии? Думаю, что от решения этого 

вопроса вполне может зависеть не только дальнейший вектор развития Украины, но и человечества как 

такого. 

Список использованной литературы: 
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3. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Том 06. 

 

Зазимко О. С. (м. Київ) 

sashazazimko@yandex.ru 

ШЛЯХ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ 

З року в рік все важливішим стає питання про процес євроінтеграції України. Суспільство вже стомлене 

від невизначеності з приводу цього. Для того, щоб швидше визначити напрям руху і оцінити перспективи 

вступу до Європейського Союзу потрібно проаналізувати стан країн, які є країнами-учасницями. Можна 

розглянути побудову європейського суспільства на прикладі Польщі. 

Соціологічне опитування дає таку картину, що 89% населення Польщі підтримує те, що країна є в ЄС, 

проти виступає лише 7%. Тому з впевненістю можна сказати, що вступ до Союзу розширює горизонти 

перед країною. 

Хоч Польща пройшла важкий і довгий шлях в 20 років до євроінтеграції, але від цього вона отримала 

багато переваг. По перше найбільша вигода полягає у  фінансовій  допомозі. В основному на модернізації 

гроші виділялися з Брюсселя. Європа вимагала змінити законодавство і наблизити його до європейського. 

У сфері підприємництва – підтримати малий та середній бізнес. Також прискорити модернізацію та 

збільшити допомогу в аграрному секторі. Всі ці пункти були здійснені і до нині  успішно працюють. 

Також існують негативні наслідки. Найбільшим мінусом є – міграційний ефект. Спрощення перетину 
кордонів не тільки створило можливість подорожувати, але і призвело до трудового переселення молодого 

покоління. Крім того, занепокоєння викликає недостатня кількість поляків у європейських структурах, що 

може мати негативний вплив на прийняття важливих рішень в Єврокомісії. 

mailto:sashazazimko@yandex.ru
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Всі побоювання з приводу масової закупівлі земель закордонними олігархами, безробіття, занепад 

багатьох сфер економіки були марними і виглядають не об‖єктивними. 

Можна точно сказати, що цей шлях не простий, а навпаки. Практика Польщі демонструє, що він вартий 

зусиль. Безумовно, порівнювати Польщу з Україною в цьому питанні хибно. В основному тому, що 

Польща це — не Україна. Особливо після десяти років важкої праці для вступу в ЄС і ще десяти років 

членства це є абсолютно вірно. Не дивлячись на це ментальність поляків близька до української, а 

проблеми, з якими наразі стикається Україна, дуже схожі на проблеми, які були властиві Польщі на старті 

євроінтеграції.  

Отже, ми можемо явно побачити, які можливості відкриваються перед Україною у разі повної інтеграції 

до Європейської Співдружності, куди будуть надаватися фінансові джерела і хто матиме від цього вигоду. 

Зваживши всі "за" і "проти" членства в ЄС, на досвіді 10-ти років перебування Польщі в Євросоюзі, можна 

точно сказати, що Україна обрала правильний курс. 

 

Іваненко Д. І (м. Київ) 

dima.ivanenko@gmail.com 

«НОВА» ІДЕОЛОГІЯ РЕСПУБЛІКАНІЗМУ 

В останні десятиліття ХХст. політичну науку сколихнула поява достатньо сильного поняття в політичній 

філософії під назвою республіканізм. Як не дивно, але дане поняття немає нічого спільного із 

республіканською партією США, ні до форми правління. Квентін Скіннер і В. Петті в свій час заяви про 

існування в античному світі таких суспільних і державних цінностей, котрі не погано було б реанімувати 

поновити  для вирішення актуальних питань сучасності. Найцікавішим є те, що республіканізм по своїй 

суті – це спроба побудувати нову ідеологію не вдаючись до явних для цього потреб. Я не говорю про те, 

що вона не несла під собою смислового підґрунтя, а маю на увазі чисто «кабінетну» форму, за відсутності 

революцій, бунтів, заворушень, тобто всього того, що зазвичай слугує передумовою для виникнення 

нових думок, течій і т.д. Саме вищевказані вчені прийшли до того, що така рецепція античних ідей може 

бути надзвичайно корисною для теперішнього часу.  

Важливо зазначити, що існує три основні ідеології в світі і як відомо, кожна з них тою чи іншою мірою 

пересікається із таким явищем як Велика Французька революція : консервативна, ліберальна та 

соціалістична. Прибічники кожної з ідеології ведуть спір на рахунок того, хто з них  найбільше успадкував 

провідних ідей революції. Перед нами постають найбільші супротивники в образі лібералів і соціалістів, 

котрі «пропонують» бути прибічниками одних або інших. Зрозуміло, що таким ходом подій не задоволені 

в більшості республіканці. 

До питання такого непримирення  варто згадати тезис Великої Французької революції : «Свобода, 

рівність, братерство». Для вищевказаних «опонентів» головною категорією є «свобода». Таким чином 

вони породжують проблему визначення дефініції «свободи». Класичне визначення сформовано 

англійським філософом І.Берліном, котрий стверджував про наявність негативної та позитивної свободи.  

Відносно позитивної волі він говорив, що людина є вільною, коли вона переборола всі свої особистісні 

обмеження та страхи і має потяг до самовдосконалення та самоосвіти. Таке поняття є в більшій мірі 

заплутаним, ніж «негативна свобода» , адже вона визначається як «свобода – це коли мене ніхто не 

трогає». З часом ліберали привласнили собі цю думку і сказали, що воля – це коли в наші справи ніхто не 

влізає. В теорії це звучить відносно просто, але труднощі виникають при наведенні прикладів. В Гегеля 

фігурують поняття «раб» і «пан», де останній є хорошим персонажем, котрий не ображає раба і надає 

йому право на власне життя. Чи можна стверджувати в такому випадку, що раб – вільний? 

     З точки зору лібералів – так, адже в життя раба ніхто не втручається. А от якщо раб вільний через те, 

що в його хазяїна  хороший настрій – то зрозуміло, що якість цієї свободи – нижча середньої. До іншого 

прикладу можна привести ситуацію, коли колонія і метрополія, де в останній надзвичайно ліберальний 

режим, що дозволяє їй жити своїм хорошим життям. По суті, колонія є вільною, як би дивно це не 

звучало. Для лібералів і така відповідь буде більш – менш доступною та прихильною, чого не скажеш про 

сучасних теоретиків республіканізму, для яких ця відповідь звучала б доволі неправдиво враховуючи  їхні 

історичні дослідження. 

Повернемося до теорії «свобода – це невтручання в мої особисті справи», котра понесла за собою 

оберемок негативних наслідків для сучасності, так як виходить нове твердження про те, що я вільний коли 

нікому не потрібен. Тут відсутня людська солідарність, якісь загальні колективні цінності, що несе за 
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собою автоматичне порушення нашої волі. Виходячи з цієї концепції, ліберали негативно відносяться до 

будь-якої державної політики, так як вона є прямим втручанням в особисте життя громадянина, що так чи 

інакше робить нас невільними. Таким чином виходить, що якщо хтось є лібералом, прихильником їх ідей, 

то по суті держава і всі оточуючі є його ворогами, а поняття res publica — «спільна справа» для нього є 

неприпустимим.  

Нове розуміння «свободи», запропоноване республіканцями, являє собою тонкий перехід від цієї 

ліберальної догматики визначення поняття. Вони запропонували таке бачення « я вільний, коли ніхто 

немає права самовільно впливати на мене», тобто вільний той, хто не залежить нівідчійогось настрою, 

якщо повертатись до тематики рабів і хазяїнів. Але це не значить. Що ми відходим від колективної дії та 

співпраці. Навпаки, позитивна програма республіканізму як раз і заключається в тому, що це все спільна 

справа і проживання в державі веде за собою необхідність активності в громадських справах, адже дії 

однієї людини напряму залежать від розквіту цілої держави. 

 

Кеба Ю. В. (г. Киев) 

o-pk@i.ua 

ТРАНСФОРМАЦИИ НА ФОНЕ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Украина, как и многие страны мира, находится в трансформационном периоде - переходе от плановой 

экономики, которая базировалась на доминировании государственной собственности и бюрократическом 

контроле до рыночного хозяйства, опирающегося на частную собственность. То есть происходит замена 

предыдущей системы новыми институтами. Постсоциалистическая трансформация означает более 

сложные преобразования, чем просто экономические изменения. Это, прежде всего, изменения 

политические, правовые, социальные, культурные и психологические, которые приводят к возникновению 

многих противоречий и конфликтов. Можно утверждать, что это самые большие изменения в истории 

общества, потому что никогда еще не менялось так много и так быстро для огромного количества людей.  

Многие международные аналитики и эксперты склоняются к мнению, что для постсоциалистических 

стран, которые вошли в состав Европейского Союза, трансформационный период успешно завершился, 

поскольку была построена рыночная экономика. Но если оценивать не только процессы либерализации и 

стабилизации, но и становления институтов и микроэкономические преобразования, то становится 

очевидным, что о завершении трансформации в этих странах говорить рано. Украинским политикам, 

ученым и экспертам необходимо детально разобраться в механизмах, которые задействованы в таких 

государствах, чтобы иметь возможность выбирать лучшие стратегии долгосрочного развития, не только в 

плане финансов и торговли, но и в сфере социальных проблем и экологии. Нам нужно находить 

эффективные методы достижения давно провозглашенных целей и приоритетов: построения высоко 

развитого, демократического и правового государства.  

Различные условия, в которых находились экономики стран на начало «больших перемен», имели 

соответствующее влияние на сам процесс трансформаций. Изучая опыт соседних стран, мы расширяем 

сферу знаний о механизмах и законах регулирования переходными процессами. 

Существует еще один аспект, на который необходимо обратить внимание, когда речь идет о 

евроинтеграционном курсе Украины. Трансформации, произошедшие в постсоциалистических системах, 

повлияли на понимание капиталистической рыночной системы вообще. Оказалось, что она далеко не 

совершенна. Современный мировой кризис - это кризис реального капитализма. Поэтому возникает 

вопрос: до какой рыночной экономики нужно идти? Дело в том, что реальный капитализм - тот, что есть в 

действительности, а не тот, что существует в учебниках в виде моделей идеальной конкуренции, - имеет 

много форм. 

Например, в Польше была реализована прграмме «Стратегии для Польши», которая способствовала 

направлению экономики на путь быстрого роста. Были достигнуты некоторые принципы социальной 

рыночной экономики. Этот период характеризовался становлением партнерского институционального 

порядка путем создания переговорной системы с участием социальных партнеров и правительства. В 2002 

году Польше удалось добиться увеличения темпов роста ВВП. Эксперты отмечают, что даже после 

вступления страны в ЕС, проблемы экономического и социального характера остаются. Чтобы экспорт 

стал двигателем экономического роста, необходимо увеличивать внешнюю торговлю с другими странами. 

Власть Польши понимает, что нужно опираться на частное предпринимательство и местное 

самоуправление. Необходимо проводить эффективную макроэкономическую политику, менять структуру 
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поступлений и расходов госбюджета для превращения его в более прогрессивный, то есть направленный 

на развитие. Большое значение для дальнейшего развития страны имеет партнерство государства и 

частного сектора экономики, особенно в том, что касается инвестиций в социальный капитал. В Польше 

есть четкое понимание того, что частный сектор не способен на должном уровне стимулировать 

человеческий капитал, без которого невозможно динамичное развитие. 

Опыт Польши, как и других стран постсоциалистического периода, может существенно помочь Украине в 

проведении эффективного реформирования экономической и социальной системы. Но нужно отметить, 

что социальная рыночная экономика строится в течение нескольких поколений людей, а не за срок 

полномочий парламента и одного - двух правительств.  

Кроме того, по моему убеждению, чрезвычайно важно существование культурной среды, которая будет 

выше второстепенных идейно-политических различий и противоречий временных економических 

интересов и сможет объединить основные группы общества для достижения единой цели - построения 

экономически развитого социального государства. 

 

Кісла Г.О. (м. Київ)  

kisla_anna@mail.ru 

ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ 

Феномен ідентичності займає особливе місце в дослідженнях процесів соціальних трансформацій в 

світової і української соціології. Пояснення цьому можна знайти у тиражованої цитаті З.Баумана: «Справа 

не в тому, що дослідження ідентичності стають сьогодні незалежною і швидко розвинутою  галуззю 

знання; відбувається щось більше, і можна сказати, що ідентичність стає призмою, через яку 

розглядаються, оцінюються і вивчаються багато важливих рис сучасного життя».  

У контенті сучасного життя існує простір міжетнічних відносин, якість функціонування якого у великий 

мірі залежить від домінуючих   ідентичностей. «Презентаторами» ідентичностей виступають суб‘єкти 

соціальної спільноти. До таких суб‘єктів, серед інших,  ми відносимо інтелектуальну, освічену частину 

молоді – студентство.   

Особливість студентства як соціальної групи українського суспільства можна визначити наступним 

чином:  студентство є найбільш  освічена   соціальна група  сучасного українського суспільства, найбільш 

мобільна соціальна група в інформативному, освітньому, креативному контенті, потенційний соціальний 

ресурс побудови України як цивілізованої європейської  країни. Студенти - представники  

інтелектуального ресурсу українського суспільства,  соціальний капітал українського суспільства. 

Проблема, яку ми визначили для дослідження, полягає в тому, що різни типи домінуючої ідентичності у 

студентів означають, що студенти по різному оцінюють міжетнічні відносини в Україні,  по різному 

«включені» до міжетнічної інтеракції в суспільстві. Якщо це так, то тоді науковцям  потрібно  

конструювати концепцію по формуванню той ідентичності у студентства, яка має найбільш позитивний 

корисний для суспільства контент.  

Для  пошуку вирішення названої проблеми ми будемо  аналізувати  із всього досліджуваного набору 

ідентичностей, а саме: громадянська, етнічна, локальна, регіональна, європейська, пост-радянська і світова  

тільки чотири: громадянська ідентичність, локальна, етнічна і європейська.   

Ієрархічний розподіл   дозволяє казати про Громадську ідентичність студентів як домінуючу.  

Визначення державної ідентичності, яке презентує  її домінанту  у виборі, можна зробити таке: це 

ототожнення  людиною статусу громадянина як свого особистого статусу: я є громадянин держави.  

Можна інакше: державна ідентичність це прийняття себе представником українського   народу. В 

українській соціології поширена дефініція  громадянської  ідентичності: громадянська  ідентичність  це 

усвідомлення людиною своєї належності до спільноти громадян певної держави.   

Україна сприймається освіченою, креативною частиною молоді як держава громадянської нації, де, як в 

будь-якої цивілізованої державі на питання «Хто ви?» відповідають не дивлячись на етнічну 

приналежність «Я громадянин своєї країни». 

Наступна по значущості для студентів  є локальна ідентичність. Вибираючи її студенти презентували 

потребу в почутті  причетності по відношенню до подій, що відбуваються на території безпосереднього 

проживання: міста, району, селища, мікрорайону. Як ми писали, в умовах нестабільності суспільства 
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локальна ідентичність, як і етнічна, може бути суттєвою опорою для людини в можливості мати 

визначеність власного становища в системі соціального простору, бути підставою до перетворювальної 

активності.  

Останні часи з‘явились артикульовані  наукові тези європейських соціологів, що локальну ідентичність  

слід розглядати як домінантну серед інших типів ідентичності. Це, на нашу думку, є результат 

постмодерністських змін в соціології і як результат перехід від інтенсиву macrosociology   до 

microsociology. 

Наступна шабля «ідентичної драбинки» студентів зайнята ідентичністю  «я  представник свого етносу, 

нації». Етнічна ідентичність може визначатися як усвідомлення і сприйняття себе як члена певної 

етнічної групи. Етнічну приналежність в соціології дуже часто визначають як суб'єктивне відношення 

індивідом себе до етнічної групи з головними ознаками якої він себе ідентифікує: місце проживання, мова, 

історичне минуле.  

Маркерами етнічної  ідентичності виступають спільні почуття, близьке сприйняття цінностей, однакові 

паттерни поведінки, свідомість с характерними ознаками. Для нашого аналізу важливо наявність 

раціонального балансу між громадянською ідентичністю і етнічною, відсутність гіперболізації феномену 

етнічністі.  Європейська ідентичність виявляється як спільність життєвого простору і як спільність 

цінностей.      

Для студентів ця ідентичність актуалізована, на нашу думку, в тому сенсі, що вони мають паттерни 

побудови європейської Україні. 

 

Климанський Д. М. (м. Київ) 

dr.fender17@gmail.com 

УКРАЇНА – НА МЕЖІ ДЕМОКРАТІЇ І АВТОРИТАРИЗМУ 

Вже на протязі 25 років, після отримання незалежності, Україна прямує до демократії. Але цього так і не 

вдається досягнути. Ми зупинилися посеред дороги до неї. 

Постсоціалістична політика – це політичний спадок, що залишився нам від соціалістичної ідеології, яка 

будувалася в часи СРСР. Він лишився нам разом з проблемами тих часів: корупція, бідність більшості 

громадян, відсутність середнього класу, відсталість економіки, медицини та освіти. 

Авторитаризм – це режим правління, за якого всю чи більшу частину влади зосереджено в руках однієї 

особи чи групи осіб. Роль представницьких органів влади зведено нанівець або знижено.  

Натомість ідеалом демократії вважається, коли вся влада знаходиться в руках народу. Демократію 

вважають синонімом рівності. 

Наразі Україна балансує між цими двома течіями. Наша держава увібрала в себе прояви і демократії, і 

авторитаризму. В даний час неможливо перейти до якоїсь однієї з форм. Щоб це зробити потрібно 

провести масштабні реформи, з якими не зможе погодитися певна частина населення. Це навіть зможе 

призвести до розколу держави. 

В даний час демократія вважається основою державного устрою України. Конституція надає нам 

можливість обирати президента та формувати уряд. Але, загалом, може статися ситуація, коли президент 

заволодіє конституційною більшістю голосів депутатів і тоді буде мати змогу створити вже свій 

авторитарний уряд, у якому вирішувати вже буде на народ, а голова країни зі своїми приспішниками. 

Також на вибори можуть впливати сторонні особи способом підкупу виборців. На разі, в країна така 

ситуація, що люди, не думаючи про власне майбутнє, готові продати свої голоси. Це паплюжить самі 

принципи на яких засновується демократія. 

Доволі поширеною практикою є також, те що керівна верхівка завжди намагається протиснути до 

керівних органів своїх родичів, що призводить до певних «мафій» в сучасній політиці. 

Згадаємо перелік законів, які прийняла Верховна Рада на чолі з минулим президентом шістнадцятого 

січня 2014 року. Ці закони фактично узаконювали диктатуру і утискали свободу слова. Це суперечить 

демократії в корені та показує авторитарний настрій, що існує в нашій державі. 

mailto:dr.fender17@gmail.com
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Чи не найважливішою ознакою авторитаризму є непідконтрольність влади народові України. Це ми 

бачимо сьогодні на яскравому прикладі вседозволеності та свавіллі чиновників, а особливо їхніх дітей, які 

поводять себе жахливо та не бояться наслідків, адже їхнє високе положення зможе їх захистити.  

Із розглянутих вище випадків, ми можемо зробити висновок, що Україна знаходиться на межі між шляхом 

до демократії та авторитарною системою устрою. Ця ситуація склалася через тривалий соціалістичний 

стан в якому знаходилася наша держава, де могла процвітати авторитарна система. Я вважаю, що нам 

потрібно відходити від цих принципів і прямувати до побудови нової демократичної системи, в якій 

Україна змогла себе показати себе конкурентною із іншими європейськими країнами. Потрібно відходити 

від авторитарних уставів. 

 

Козачек Т. А. (г. Киев) 

tanya0694005@gmail.com 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПОЛИТИКА: СИМВОЛИЗМ МОДЕРНА И ПОСТМОДЕРНА 

В отличии от обществ, относящихся к модерной стадии развития, где практиковалось уважение к 

рациональной составляющей поведенческих опций, социумы постмодерна тяготеют к «фрикам». Я хочу 

показать, что это не выводит их из поля человеческих взаимодействий, которые логично рассматривать, 

отдавая дань идеям символического интеракционизма, а напротив, усугубляет символизм в контактах в 

виду расширения публичности современными информационными технологиями. Теперь, уже в 

невиданной ранее масштабности телесетей и интернета, люди попадают в ловушку обаяния нарушителей 

правил, и сами правила -  модно, как никогда, ставить под сомнение.  

Обаяние публичного персонажа всегда важная часть его влияния на социум, однако в эпоху постмодерна, 

масс медиа, эксгибиционизма и вуайеризма, оно становится его определяющей чертой. 

Отрицательное обаяние политика особенно опасно, так как задача этого человека представлять и 

отстаивать интересы конкретных групп населения. Однако, то, что хорошо для актера, то плохо для 

политика. Проблемы неминуемы у страны, граждане  которой рассматривают политика в качестве актера, 

а  не рационально действующего актора социальной практики. Именно на важности развития 

стратегического мышления, на отходе от популизма  настаивал Ли Куан Ю - легендарный премьер-

министр Сингапура, создатель Сингапурского экономического чуда. Его харизма, в отличии от 

популистских заявлений, базировалась на принадлежности к непреходящим ценностям общества доверия, 

когда проигрыш в сделке не значим, если в долгосрочной перспективе – выходишь победителем. 

Коллективная память, столь значимая для развития народа и государства, должна коррелировать с 

коллективным же интеллектом, складывающимся из развитых мыслящих граждан и, выводящим все 

форматы осуществления социального на освоение новых возможностей и новых вызовов истории. Если 

же, не практикующая рефлексию в принципе толпа, образованная популистскими слоганами, вместо 

ответственного, политически грамотного сообщества, отстаивает консервативные ценности в  

упрощенном варианте их аппликаций, то мы сталкивается с явлением, когда неудовлетворенность 

политикой правящей элитой выводит на арену борьбы интересов национального масштаба таких 

одиозных персонажей, как Д.Трамп.  

Однако, стоит присмотреться к положениям предвыборной программы даже такого кандидата. 

Собственно говоря, как у шоумена у Д.Трампа сложно найти обоснованные четкие положения по 

реформированию и развитию отдельных сфер общественной жизни. Однако, по вопросам миграционной 

политики Трамп высказался не двусмысленно, подчеркнув что полноценность государства как 

управленческой структуры, отвечающей за благополучие своих граждан определяется контролем над 

границами; способностью поддерживать порядок и стабильность внутри самого государства; неуклонным 

выполнением положений Конституции и заботой о большей части своего населения, выражающейся в 

конкретных действиях по борьбе с безработицей, увеличением уровня зарплат и мерах по обеспечению 

личной безопасности. 

Однако,  поскольку, мы живем в обществе, где все связаны со всеми, где глобальный характер 

приобретают различные контакты во всех сферах жизнедеятельности социума (экономика, политика, 

культура), то все, выше перечисленное,  превращает каждого из нас в потенциального путешественника – 

мигранта. Поэтому саму безопасность необходимо рассматривать сквозь призму процессов модернизации 

как процессов развития. 
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Профессиональная деятельность в современном мире осуществляется через систему контрактных 

соглашений. Все это делает мир все более тесным и тогда безопасность гражданина – резидента страны, 

хоть и противоречивым, но неизбежным образом связывается с безопасностью его коллеги – иностранца, 

гостя и т.п.  

 Таким образом, безопасность каждого не есть неизменный конструкт, скорее, это процесс постоянных 

поисков, открытий себя, что на уровне сложных масштабных систем может выглядеть «столкновением 

цивилизаций» (С.Хантингтон). Соответственно, модернизация будет состоять не столько «в апологии 

национального государства, сколько в его антропологии»  (Л.Фоллерс), по этому-то и нельзя пренебрегать 

символической составляющей ощущения личной безопасности. И, критикуя публичную сферу за еѐ 

провокативность, мы тем более должны быть внимательны к символическим посылам, транслируемых 

публичной фигурой политика, его окружения.  

 

Колісник О. В. (м. Київ) 

1123581321s@ukr.net 

ЦІННІСНІ ПРІОРИТЕТИ В КОНТЕКСТІ ЖИТТЄВИХ СТРАТЕГІЙ ГРОМАДЯН СУЧАСНОГО 

УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Поняття життєвих стратегій розглядається нами не тільки як параметр процесів соціалізації й 

пристосування громадян до оточуючого середовища, але і як складова процесів самоідентифікації та 

пошуку смислоутворюючих систем ідентичностей, що ґрунтуються на здатності особистості 

орієнтуватись у цілепокдаданнях мінливих зовнішніх обставин. Критеріями формування  життєвих 

самоідентифікаційних стратегій поведінки представників сучасного суспільства постають як індивідуальні 

властивості та схильності, так й сенсоутворююча мотивація, вплив якої зростає у інформаційному соціумі. 

Переосмислення самоідентифікаційних цінностей впливає врешті на зміни ціленормативних форм 

соціальності, й моделює при цьому підґрунтя для появи нових типів адаптації, життєвих стратегій 

загалом. 

Однією з головних умов існування та подальшого розкриття для найбільшої кількості осіб у соціумі 

стратегій життєвого успіху та самореалізації особистості, є наявність й поширення громадянських 

цінностей у суспільстві.   

В Україні ціннісні трансформації у напрямі до соціокультурного порядку й справжньої влади громади є 

доволі непростими. Так, говорячи про життєві стратегії представників сучасного українського суспільства, 

слід зазначити, що за даними проекту світового дослідження цінностей (World Values Survey, WVS) від 

початку 90-х переважали тенденції фізичного й економічного добробуту серед 54,2% мешканців країни. За 

період 2003-2008 рр. стратегії виживання були актуальними для 43,8% громадян України. Зростання 

громадських організацій, цінностей солідарності, довіри, уваги до політичних процесів стають 

актуальними з 2005 р. для 63,8% українців. Криза 2008 р. не зумовила повернення суто до цінностей 

життєвого добробуту й виживання, зокрема, у 2011 р. прихильників цього адаптаційного потенціалу було 

46,2%, утім  процес  зацікавленості політичним та громадським життям у цей період стає менш 

актуальним, в той час як у більшості стабільних європейських держав цими питаннями опікується близько 

79% громадян. Потужні зміни у цінностях, які впливають на формування потенціалу життєвого успіху, 

саморозвитку, творчої ініціативи, за даними Інституту соціології НАН України 2015 р., почали себе 

виявляти з кінця 2013 - початку 2014 р. й продовжують тривати. У період 2014 -  2015 рр., спостерігається 

підвищення стихійної активності серед українців, яким доводилось об‘єднуватись з іншими заради 

вирішення громадянських, соціо-політичних завдань  (близько 49%) [2, 243].  

Слід зазначити, що політичні події останніх років й збройний конфлікт на сході впливає на подальше 

зростання вагомості громадянських цінностей у життєвих стратегіях українців. Про це свідчать наразі 

унікальні приклади самоорганізації й кооперування під час формування найрізноманітніших ініціатив: 

руху волонтерів, громадського самоврядування, намагання контролю дій інститутів влади. Маємо всі 

підстави сподіватись, що зазначені тенденції не згаснуть, а будуть потужно поширюватись та 

удосконалюватись серед усіх прошарків українського співтовариства. 

Постійні трансформації наразі у соціальній системі суспільства постають причиною феномена масового 

пошуку ідентичності. Сучасний соціокультурний контекст ідентифікаційних процесів в Україні зазнає на 

собі впливу таких особливостей, як реорганізація політичних і економічних структур, ускладнення 

соціально-стратифікаційних систем, розширення рамок соціальної взаємодії, збільшення інформаційних 

потоків й їх суб‘єктивного тиску на інтерактивність та систему ціннісних пріоритетів громадян. 
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Паралельно відбувається модифікація нормативно-ціннісної системи і моделей поведінки громадян 

українського соціуму. Ці та інші чинники обумовлюють ситуацію нестабільності українського 

соціокультурного середовища, до якої наразі людині слід адаптуватись. У цих умовах соціальна 

ідентифікація українців набуває, переважно, адаптаційний характер, що проявляється в структурі 

життєвих стратегій. Отже, на основі вищесказаного можемо зазначити, що критеріями формування 

життєвих стратегій українців наразі постають соціальні цінності співжиття на засадах громадянського 

суспільства, значення яких у соціумі дедалі збільшується, про що говорять результати соціологічних 

опитувань [2]. Підкреслимо також, що  життєві парадигми успіху та саморозвитку, які все більше 

актуалізуються для українців, обумовлені світом ментального, що дає надію на подальші рухомі позитивні 

зміни в суспільстві у напрямі до свідомого вибору пріоритетів активної громадянської позиції, цінностей 

свободи, поваги до людини, громадянського самоврядування у найближчий час. 
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ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА США ТА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: СЦЕНАРІЇ РОЗВИТКУ 

9 листопада 2016 року українське суспільство та весь світ дізналися про перемогу Дональда Трампа на 

виборах президента США. Результати виборів Президента США здивували багатьох представників 

політичних еліт, політологів, соціологів та рядових громадян. Ще вчора перемогу майже з високою 

вірогідністю присуджували Хіларі Клінтон, а вже зранку політики та ЗМІ вимушені були змінити гнів на 

милість та почати шукати пояснення феномену перемоги Трампа. 

Цікавою є позиція українських ЗМІ та політиків. Так, ще кілька місяців тому міністр внутрішніх справ 

Арсен Аваков називав кандидата у президенти США Дональда Трампа маргіналом, однак після 

результатів виборів міністр видалив свій комент у фейсбуці.  

Позиція Банкової була спрямована на утримання від коментаріїв щодо виборів президента. Тривалий час 

президент України Петро Порошенко не висловлював думки з приводу того чи іншого кандидату, однак 

позиція його команди свідчила про підтримку Хіларі Клінтон.  

Борець з корупцією та представник БПП Сергій Лещенко навіть опублікував т.зв. «амбарну книгу 

Януковича» про фінансування політтехнолога Манафорта, який консультував Дональда Трампа. Однак 

після оголошення результатів виборів з боку окремих політиків почалися звинування до Лещенка за 

необ`єктивні дані. 

Отже, можемо спостерігати, як позиція наших політиків та ЗМІ змінюється після оголошення результатів 

виборів, які стали для них немов холодним душем. 

Виникає питання: які наслідки матиме вибір американського народу? 

На нашу думку, ті, хто роблять з перемоги Трампа катастрофу, не праві та поспішають із висновками. Теж 

саме можна сказати й про тих, хто вважає Трампа новою людиною, що змінить систему.  

По-перше, Трамп є кандидатом від Республіканської партії – політичної сили, яка займала найбільш 

жорстку позицію з приводу Росії та підтримувала надання зброї Україні. Позиції республіканців суттєво 

покращилися, а лідер республіканської більшості навіть заявив, що НАТО негативно реагуватиме на будь-

які дії Росії, що явно протирічить передвиборним заявам Трампа. Хоча Трамп у передвиборчих обіцянках 

заявляв про можливість визнання Криму російським та про відновлення партнерських стосунків з Росією, 

подібні дії не відповідають генеральній лінії республіканців. Отже, у майбутнього господаря Білого Дому 

буде значний опір у російсько-українському питанні серед однопартійців. 

По-друге, передвиборча риторика та реальні справи – це трішки різні світи. На практиці ми всі знаємо, що 

рішення приймаються з урахуванням всіх обставин, тоді як передвиборча риторика – це лише обіцянки, 

спрямовані на завоювання поваги електорату. 
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По-третє, риторика Трампа є неоднозначною, а тому невідомо як він поведе себе після інаугурації. 

Однак така перемога, на нашу думку, все ж таки сприятиме скорішому владнанню та врегулюванню 

конфлікту в Донбассі. Обрання Хіларі Клінтон на фоні зростання антиамериканських настроїв у Європі та 

її радикальної антиросійської риторики могло призвести до загострювання протиріч США з Європою та 

розпалення конфлікту на Сході України. Дональд Трамп же вважається прихильником ізоляціонизму, що 

прагне ізоляції США від міжнародних проблем, віддання українського питання на розсуд Європи та Росії. 

На думку політолога Андрія Єрмолаєва, перемога Трампа прискорить вирішення українського конфлікту 

на Сході. Він вважає, що адміністрація Трампа буде більш послідовною та вимогливою, ніж команда 

Барака Обами. Адміністрація Дональда Трампа буде визначати конкретні строки вирішення конфлікту та 

вимагати реальних дій з боку влади України, спрямовані на врегулювання конфлікту. Це буде 

здійсюватись шляхом діалогу та вимог про повне та беззаперечне виконання приписів щодо владнання 

конфлікту з урахуванням інтересів Росії та Європи, однак при безперечній підтримці українського 

суверенітету. Очевидно, що в разі ігнорування владою України рекомендацій США, Україна ризикує 

взагалі втратити дипломатичну підтримку як з боку Європи, де посилюються проросійськи та 

антивійськові тенденції, так і з боку нової адміністрації США, яка добре пам`ятає, що писали й казали 

українські політики. Тому можливо, що американский уряд розгляне питання щодо ротації української 

влади, що за відсутності дипломатичної підтримку з боку Європи та США та недовірі українського 

суспільства розглядається як перспектива на майбутній рік.  

У будь-якому випадку підхід США до врегулювання конфлікту на Сході є позитивним для нашої країни, 

оскільки сприятиме скорішому припиненню війни та реінтеграції Донбасу. Хочеться сподіватися, що 

політика Трампа буде мирною, менш агресивною, ніж у Клінтон, отож врегулювання конфлікту 

здійснюватиметься мирним шляхом.  

 

Куляша М. В. (м. Київ) 

maria_kuliasha@ukr.net 

АНАЛІЗ РЕФЕРЕНДУМУ ЯК СПОСОБУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

Кажуть, що правильного вибору не існує - є лише зроблений або не зроблений. Однак, виникає питання: а 

чи впливає сам механізм прийняття певного рішення на кінцевий результат, а якщо і впливає, то яким 

чином?  

Сьогодні, пропоную поговорити про референдум, як про спосіб прийняття рішень та проананізувати його 

недоліки і переваги. Тема є дійсно актуальною, адже згадуючи результати такого народного 

волевиявлення протягом всієї історії розвитку держав - розуміємо - не все так однозначно, як здається на 

перший погляд. 

З одного боку - механіка прийняття рішень на референдумах є неприйнятною. Чому? Беззаперечним 

фактом є те, що ми вважаємо ту політичну систему кращою, в якій максимальним чином дотримуються 

інтересів більшості, не нівелюючи при цьому інтереси меншості. Основний конфлікт зараз полягає в тому, 

що ми довго вибудовували систему, яка передбачає компроміси, "м'яке" послідовне впровадження, 

врахування різних інтересів та рівні їх можливості для реалізації. На нашу думку, це можливо коли 

побудовою такої системи займаються професіонали, які володіють достатньою кількістю інформації та 

повністю усвідомлюють наслідки прийняття того чи іншого рішення.  Натомість, проблема референдуму, 

як механізму, в тому, що конфліктною є навіть сама структура питання, яке задається - так чи ні. Це не 

передбачає якихось поступок і послідовностей. Часто  референдум порівнюється з представницькою 

демократією - коли ми голосуємо за певні партії та кандидатів, які надалі прийматимуть доленосні 

рішення. Однак відмінність у тому, що голосуючи на виборах ми голосуємо за певне бачення і "картину 

вцілому", а не якусь конкретну проблему. Коли ми змушуємо людей робити вибір з певного питання у нас 

немає впевненості, що люди достатньо усвідомлюють суть питання та його наслідки. Наприклад, після 

проведення Brexit-у, на якому люди робили вибір - чи повинна Британія вийти з ЄС, одним з 

найпопулярніших запитів у пошуковій системі за даними Google Trend, було: "Що таке ЄС?". Висновки з 

приводу того, про що думали люди, коли голосували - робимо самі. 

Противники референдумів вважають, що вже сама постановка питання і є політичною махінацією, 

побудованою на підміні понять. Часто, люди відповідають не на те питання, яке перед ними поставлено, 

очікуючи певних сприятливих для себе конкретних наслідків. Більше того, навіть якби люди розуміли 

суть даної проблеми, можливо було б кращим, щоб вони не відповідали - так чи ні, адже найчастіше - в 
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них недостатньої компетенції. Краще, щоб професіонали, які усвідомлюють наслідки і для самої держави 

та її населення, і для зовнішньої політики, приймали відповідні рішення. Таким чином, буде можливість 

інтегрувати інтереси всіх груп населення за допомогою різних механізмів, таких як система стримувань і 

противаг, тощо. 

Крім того, будь-яка постановка конфліктної проблеми створює протиріччя всередині суспільства, на 

відміну від вищезгаданої представницької демократії, при якій в ідеалі рішення впроваджується поступово 

для усіх верств населення, адже приймається не радикально  і в кінцевому результаті ми маємо рішення, 

яке є вигідним і задовольняє більшість, що практично неможливо при радикалізмі. 

Зважаючи на вищесказане, можна прийти до висновку, що референдум - це своєрідна політична махінація, 

при якій люди, не наділені в достатній кількості політичною владою "в обхід" звичних механізмів 

намагаються нав'язати свою волю, тому що знають, що вони не зможуть це зробити при існуючій 

політичній системі, яка створювалась тривалий період і в ідеалі відсіює невигідні рішення.  

Однак, з іншого боку те, що є "погані" референдуми не дає нам права негативно ставитись до усіх 

референдумів вцілому. Можливо - це лише привід удосконалити цю систему, а не відмовлятись від неї? 

Адже, дійсно, для повноцінного управління державою при існуючій системі нам потрібні партії, 

кандидати і т.д., обираючи яких ми голосуємо за певне бачення, однак це не виключає випадки, коли існує 

необхідність скористатись прямою демократією, оскільки єдиним джерелом влади є народ. Голосуючи на 

виборах, автоматично  ми погоджуємось з програмою того чи іншого кандидата в цілому, однак можемо 

не погоджуватись з приводу його бачення певної проблеми. Чому ж не можна з приводу цього питання 

виразити свою думку, відмінну від думки нашого обранця, який в цілому нас влаштовує? Виходом з 

ситуації є проведення референдумів якісно іншого рівня, при проведення яких буде пояснено наслідки 

прийняття того чи іншого рішення для різних верств.  

Що стосується політичних махінацій - то вони по суті таким же чином діють і при звичайних виборах - 

завжди буде кандидат, слова якого не будуть відповідати діям і голосуючи за якого ми не зможемо бути 

впевнені, що голосуємо за те, що він зробить. 

Отже, бачимо, що механізм проведення референдуму як способу прийняття рішень є достатньо спірним. 

Поки що - він існує. Зважаючи на це, варто його удосконалювати для прийняття максимально 

обгрунтованих рішень. 

 

Куровська Г. В. (м. Київ) 

Solem675@gmail.com 

СУЧАСНИЙ СТАН ПОСТРАДЯНСЬКИХ ЕКОНОМІК 

Падіння Левіафану Радянського союзу ознаменувало появу 15 нових суб‘єктів геополітики та економіки, 

15 новостворених держав із спільною історією, тісними економічними зв‘язками. 

Економіка СРСР представляла собою цілісну (переважно замкнену) централізовану систему із сильними 

зв‘язками між республіками. Економіка СРСР мала плановий тип, проте, за часів перебудови (з 1988) були 

здійснені кроки щодо переходу до змішаного типу економіки. Територія СРСР поділялась на 18 

економічних районів та Молдавську СРСР, крім того, виділялось 5 промислових районів. 

У структурі промисловості СРСР домінувала важка промисловість, оскільки економіка країни була 

значною мірою мілітаризована (близько ¼ ВВП складало віськово-промислового комплексу). 

У структурі експорту СРСР домінувала паливно-енергетична продукція. 

Найбільше економічних та ресурсних потужностей було зосереджено на території сучасної Російської 

Федерації, видобувна промисловість, також на території Далекосхідного та Казахстанського економічного 

районів. 

З 1989-1991 роки ознаменувались для СРСР значною економічною та політичною кризами, що призвели 

до розпаду СРСР як держави. Однією із вагомих причин вищезазначеної кризи, була негнучкість планової 

економіки та неадаптивність директивного управління економічними процесами до розвитку 

капіталістичних країн.  

У таких умовах, з розпадом Радянського Союзу ―вивільнилось‖ 15 незалежних держав, економіка, 

інфраструктура, промисловість та адміністративно-політичний устрій яких складався в умовах 

директивної економіки. Перехід до змішаної та ринкової економіки відбувався не природним, а 
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директивним шляхом. Приватна власність, ринкові суб‘єкти, монополії створювались не у природних 

ринкових умовах. К. Оффе назвав таке явище політичним капіталізмом. 

Пострадянські держави обрали різні вектори економічного та політичного розвитку. Країни Прибалтики з 

2004 року приєднались до Європейського Союзу, 13 держав стали учасниками СНД. Одинадцять країн 

колишнього СРСР є членами Світової Організації Торгівлі  

Використовуючи дані Світового банку даних (за 2014 рік) ми проаналізували країни колишнього 

Радянського Союзу за такими індикаторами розвитку: ВВП на душу населення, експорт та імпорт у 

відношенні до валового внутрішнього продукту, частка промисловості та аграрного виробництва у 

структурі ВВП, витрати на збройні сили, а також витрати на науку. 

Найвищий показник ВВП на душу населення серед колишніх радянських країн мають країни-члени 

Європейського союзу, а саме країни Прибалтії: Естонія, Литва, Латвія. Найменшим цей показник є у 

Таджикістані та Республіці Киргизія. 

Найбільший відсоток експорту у відношенні до ВВП У країн Прибалтики (Естонія 63%, Литва 50% та 

Латвія 48%). Найменше експортують Арменія (28%) та Узбекістан (23%). Попри те, що країни 

Прибалтики мають найбільшу долю експорту в економіці, вони є й імпортозалежними (Естонія 80%, 

Латвія 79%), найбільш імпортозалежною є Республіка Киргизія. Найменша частка імпорту в економіці 

Російської Федерації, Казахстану та Азербайджану. *(дані щодо Туркменістану та Таджикістану відсутні). 

Серед держав колишнього СРСР найвищий відсоток витрат на військово промисловий комплекс мають 

Азербайджан, Російська Федерація та Арменія. Витрати на ВПК Азербайджану складають 4,5 від ВВП, 

Росії - 4,5, Арменії - 3,9. Найменший відсоток мілітаризації економіки мають Молдова - 0,3%, Литва та 

Латвія. 

Важливим показником є витрати державних коштів на наукові дослідження та впровадження нових 

технологій. Цей показник найвищий у Російської Федерації.1,11% Естонії - 1,06% та Республіки Білорусь - 

0,96%. Найменше на наукові дослідження витрачають у Азербайджані - 0,17% в Казахстані - 0.20 та 

Киргизії  - 0,23% 

На пострадянському просторі, найбільше інтегрувались у світову економіку країни Прибалтії. Найбільш 

замкненими і закритими для світового економічного процесу є Російська Федерація, та Азербайджан. 

 

Кушнір К. О. (м. Київ) 

bizaro12@bigmir.net 

ВАРІАЦІЇ КАПІТАЛІЗМУ ВІД СХІДНОЇ АЗІЇ ДО СХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Капіталізм - це система суспільного виробництва і розподілу, що заснована на приватній власності, 

загальній юридичній рівності і свободі підприємництва. Головним критерієм для прийняття економічних 

рішень є прагнення до збільшення капіталу та отримання прибутку. 

Капіталізм у сучасному світі за рахунок процесу економічної, політичної та культурної інтеграції і 

уніфікації збільшує соціальну нерівність і вертається на шлях поляризації класів, тобто концентрації 

капіталу в руках кількох відсотків населення, яке отримало його у спадок, також іншого населення, 

реальний дохід якого постійно зменшується. Внаслідок цього народжується новий масовий клас, який не 

має майже ніяких соціальних  гарантій та прав. 

Однак капіталізм у Східній Азії не зів'яв. Усередині Китаю великі ділові організації, що контролюють 

торгових посередників і субпідрядників, стали невід'ємною частиною національної економіки. І навіть 

участь в торгівлі на далеких відстанях для жителів усіх районів цієї країни була набагато доступніша, ніж 

для європейців. В результаті капіталісти залишалися залежною соціальною групою, яка не мала 

можливості підпорядковувати загальні національні інтереси власним класовим інтересам.  

Так що в Східній Азії капіталізм міг розвиватися не в центрах, а на кордонах і по околицях системи 

держави. Найбільш яскравим втіленням такого розвитку стала китайська діаспора, життєздатність якої і 

економічне значення мають дуже мало аналогів у світовій історії. 

Незважаючи на обмеження, введені за часів правління Мін, періодичні поразки і виклики з боку 

мусульман і інших суперників, діаспора отримувала високі прибутки і безперервно направляла доходи 

регіональним урядам, доставляючи засоби в прибережні райони Китаю. 
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У XVII столітті в Китаї склалися умови для такого розвитку, яке нагадувало європейський: сім'я Чжен 

створила комерційну імперію. Будуючи військові кораблі і виробляючи вогнепальну зброю, які не 

поступалися європейським, Чжен покінчили з конкуренцією португальців, з успіхом ухилялися від 

податківців, які діяли від імені Мін, і чинили опір їх військовому флоту, монополізували торгівлю шовком 

і керамікою і поширили свій вплив від Гуандуна і Фуцзяня до Японії, Тайваня і Південно-Східної Азії.  

До 1650 року вони створили бунтівну провінцію на південно-східному узбережжі Китаю. Але в 1662 році, 

не зумівши розгромити маньчжурів на материку, вони відступили на Тайвань, вигнали звідти голландців і 

створили власну державу. Колишній голландський губернатор Тайваню був так вражений їх успіхами, що 

порівнював підйом морської держави Чжен з підйомом голландців в Європі за сто років до того.  

У цьому порівнянні є перебільшення, але Чумей Хо не без підстав стверджує, що «системи збору 

комерційної та політичної інформації у Чжен, мабуть, були щонайменше настільки ж ефективні, як у їх 

головних ворогів - маньчжурів і голландців. 

Встановлення ж капіталізму у країнах Східної Європи значно відкинуло їх назад. Країни колишнього 

Східного Блоку на початку 90-х років перейшли до капіталізму. Для цих країн це означало регрес, відкат 

назад, як в економічній, так і в соціальній сферах. Перехід до капіталізму був викликаний комплексом 

зовнішніх і внутрішніх факторів, які треба шукати в сфері політики і ідеології. Дві речі при цьому зіграли 

вирішальну роль.  

По-перше, люта агресія, якою продовжували "пригощати" СРСР перманентно: жорстокі іноземні 

інтервенції після величезних втрат у Першій Світовій війні, більше 20 мільйонів жертв і повне знищення 

економічного апарату в ході Другої Світової війни, нав'язана країні гонка озброєнь в роки Холодної війни.  

По-друге, абсолютно нереальні очікування досягнення рівня життя багатих країн Заходу за такий 

короткий час після всього цього. Польща найкраще збереглася в процесі переходу до капіталізму і 

являється вельми католицькою країною, де комунізм через це завжди зазнавав труднощів. Чехія - теж одна 

з країн, в якій "транзиції" пройшли найменш драматично. 

Не потрібно бути провидцем, щоб усвідомлювати, що така ситуація вкрай нестабільна. Розчарування і 

зневіра більшості населення рано чи пізно переросте в протест і бунт. У деяких країнах, таких, як Росія і 

Румунія, вже спостерігалися серйозні соціальні заворушення.  

Рани минулого ще свіжі, і ідеологічне сум'яття ще велике, але не виключено, що в найближчому 

майбутньому люди знову візьмуться за соціалістичну ідею, на цей раз застосувавши її "так, як потрібно". 

 

Лопата О. В. (м. Київ) 

lopata-sasha@ukr.net 

КАПІТАЛІСТИЧНА ЯПОНІЯ У ФОРМУЛІ «ЯПОНСЬКИЙ ДУХ – ЄВРОПЕЙСЬКА НАУКА», ЯК 

МОДЕЛЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ СХІДНОАЗІЙСЬКИХ КРАЇН 

Будь-яка суспільна практика може бути успішною тільки у разі своєчасного реагування на історичні 

виклики, особливо, коли йдеться про досить тривалі періоди часу (від 20-30 років). Сам успіх може 

вимірюватися по-різному, але у будь-якому випадку дослідники орієнтуються на рівень життя населення, 

наявність науково-технічної складової та інновацій у виробництві, участі країни у міжнародному поділі 

праці. На досвід саме таких країн варто спиратися, реформуючи вітчизняний соціум. 

Японія - перша східно-азійська держава, що критично поставилися до європейської форми капіталізму, 

запозичивши технології, але за умови їх інкорпорації до місцевих традицій та менталітету. Капіталістичні 

відносини вводилися країною з військово-феодальним характером функціонування, де будь-які 

корпоративні утворення працювали під наглядом правлячої еліти. Наслідком такого типу розвитку 

японського капіталізму стала «Реставрація Мейдзі», яка спонукала залучення іноземних інвестицій та 

технологій оновлення. 

«Мейдзі ісин» поєднувала традиційні і революційні початки, що надало поштовху для подальших 

капіталістичних реформ і  здобуття «Золотої середини» у формулі «вакон-йосай» («японський дух - 

європейська наука») [1., С 59]   

Такий спосіб концептуалізації дійсності є наслідком взаємодії з ціннісними настановами офіційної 

державної релігії – Синтоїзму, який став м‘якою противагою «Вестернізації». Приналежність сучасної 

Японії до кола розвинутих країн – це не просто використання здобутків науково-технічного прогресу, але, 
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у першу чергу, відмова від відкритого військового протистояння цивілізацій, розподілу на Захід та Схід, 

яке на початку ХХ століття так негативно вплинуло на розвиток країни. Як моральний кодекс японців, 

Синтоїзм припускається взаємодії етичних та естетичних принципів буття, не акцентуючи увагу на 

релігійних відмінностях культур.   

Невипадково, аналіз Концепції залежності Андре Гундер Франка вказує на те, що Японія, завдяки ряду 

історичних обставин, змогла уникнути того, щоб опинитися в стані залежності від капіталістичного 

Заходу. У зв‘язку з цим Японія ніколи не була слаборозвиненою, хоча і була нерозвиненою країною до 

етапу капіталістичної індустріалізації [2]. Особливо виразним був поступ Японії у другій половині  ХХ 

століття. Темпи капіталістичного зростання в період з 50-х-70-х років, як мінімум в два рази 

перевищували темпи зростання основних конкурентів. Після виведення з Японії окупаційних військ 

союзників в 1952 році її ВВП лише трохи перевищував одну третину британського. До кінця 70-х років він 

уже був, дорівнює сумарному ВВП Великобританії і Франції і перевищував половину американського. З 

1950 по 1990 рік реальні доходи в Японії росли на 7,7% в рік в порівнянні з 1,7% в США (з 1230 доларів 

на цінах 1990 року до 23 970 доларів) [3]. На прикладі, так званого «японського економічного дива», ми 

пересвідчуємося у вагомості культурно-історичних, ідеологічних чинників для загального клімату щодо 

імплементацій досягнень науково-технічного прогресу. Адже модернізація передбачає вбудовування у 

світ, а не «підлаштовування під його швидкоминучі вимоги» (вислів В.Л. Іноземцева з інтерв‘ю). І для 

звичаєвої практики, і для наукових досліджень вартують такі риси японського національного характеру, 

як: схильність до колективної дії, яка за умов модернізації знаходить своє  відображення у формуванні 

дієвої корпоративної культури; відкритість до запозичень, нового досвіду; повага до традицій. Не будемо 

відкидати і діяльність японських органів управління, наприклад, Міністерства торгівлі і промисловості, 

що відслідковують виробничу активність в країні, задля своєчасного втручання і менеджменту щодо 

стратегічного вибору.   Це дозволяє нам говорити про Японію, як про державу, що сприяє розвитку. 

Орієнтація на потреби власного народу,  критичне ставлення до нововведень, налаштованість на 

комплексний характер розвитку і наукоємне виробництво – усе це, разом із конструктивним ставленням 

до культурного етичного аспекту демографічних проблем (освіта – молодим, повага і освіта – старшим) 

робить  поступ суспільства не просто бажаним, але й цілком ймовірним.  
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ПИТАННЯ ПОЛІТИЧНИХ РИНКІВ ТА ПРИЧИН ПРИЙНЯТТЯ ПОЛІТИЧНИХ РІШЕНЬ 

Вивчення теорії політичних ринків охоплює економіку, політологію та міжнародне право і саме за 

останній декілька років спостерігаються суттєві зворушення в дослідженні з боку науковців саме в плані 

функціонування економічної політики. Дана теорія бере свої витоки із ряду інших теорій котрі 

вміщувались в різних галузях пізнання: 

1. Теорія суспільного вибору, за котру її засновники отримали Нобелівські премії; 

2. Різні течії теорії національного вибору (при прийнятті будь – якого політичного рішення 

ми споглядаємо дві сторони: суб‘єкти, які втілюють цю пропозицію в життя і особи, котрі 

формують цільову аудиторію, тобто попит на продукцію). 

Продовжуючи тему другого пункту мушу зазначити, що аналізуючи якесь політичне явище ми не 

сприймаємо його як реалізацію інтересів політиків внаслідок взаємної домовленості, а по – торговому 

принципу «пропозиція (створюють політики та чиновники)  – попит ( власники середнього бізнесу)». 

Таким чином в рамках розгляду аналогічних питань отримуємо цілу низку  умовиводів, які 

застосовуються на практиці. Беззаперечне та практичне значення такої теорії розкривається, по-перше, 

через можливість проникнення в саме ядро політичних процесів і можливості зрозуміння чому ті чи інші 

рішення з точки зору експертів або громадян можуть здаватися негативними або нераціональними. На 

перших шпальтах газет і глянців неодноразово висвітлювалась тема про не зовсім адекватне сприйняття 
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політиками реальності. Зрозуміло, що за прийняттям більшості рішень стоїть та чи інша економіко – 

політична сила, тому в залежності від стану економіки і прийнятих рішень не дуже важко визначити коло 

«замовника»  і подій в майбутньому.  

В якості прикладу можна вказати на цілий ряд емпіричних досліджень структури регулювання зовнішньої 

торгівлі на прикладі США, декількох країн Європи  і Західної Азії. Результати показують можливість 

упорядкування пріоритетів діяльності правлячої верстви населення і відповідно передбачити наступний 

крок виходячи з того, що буде цікавити їх в майбутньому в сфері економполітики.  Зазвичай досліди 

показують таку ієрархію: 

1. Можливість отримання бюджетних коштів 

2. Благополуччя громадян і можливість поліпшення соц. умов  

3. Як не парадоксально, але це інтереси бізнес – груп, котрі лобіюють відповідне рішення 

Одне із найбільш значних політичних рішень, прийнятих правлінням країни було прийняття курсу на 

євроінтеграцію. Серед значних недоліків можна вказати понесення значних витрат, про що правління 

турбується в найбільшій мірі; в якості користі називають можливе зниження цін на товари для найнижчих, 

соціально незахищених прошарків населення, що показує зацікавленість задоволення мінімальних потреб 

основної частини електорату, але в той же час відбувається опір з боку середнього класу, чий бізнес «йде в 

тінь». Це лише найелементарніший з прикладів, котрих можна наводити цілу масу на кшталт аналізу 

антикризової політики в США і ЄС. Багато з тих рішень, котрі вважаються необґрунтованими по 

відкладанню розгляду питання бюджетного регулювання, скорочення державного боргу пояснюються 

виключно співвідношенням «попит – пропозиція» в теорії політичних ринків. 

На мій погляд, має бути закладений певний алгоритм рекомендацій для економполітики: 

- Це не має бути сукупність найкращих рекомендацій, що тільки існують в теорії 

політичних ринків, бо вони взагалі можуть не сприйматись політиками; 

- Потрібно виносити на розгляд питання найкращі в плані економіки і лише допустимі в 

плані політики. 

- Рекомендації не мають бути абстрактними і відірваними від політичного процесу, адже це 

буде просто проігноровано політиками. 

З 90х років відбулося активне накопичення різних теоретичних моделей, які через декілька років почали 

активно тестуватись, накопичилась значна кількість емпіричних робіт відносно даного питання. Деякі з 

них знайшли своє підтвердження, а на сьогоднішній день взята значна, довготривала пауза, котра на мій 

погляд, призведе до виникнення нових ідей в умовах глобальної кризи.  

 

Майструк Н. О. (м. Київ) 

natalia.maistruk@yandex.ru 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

У сучасності існує багато визначень, однак більшою мірою вони пов‘язані з такими поняттями, як 

глобалізація, модернізація, трансформація та інші. З. Бауман характеризує сучасність як  «inter regnum»  

(міжвладдя), коли старі засоби ефективної дії вже не працюють, а нові ще не знайдені. Тому у сучасному 

суспільстві існує двояке відчуття: з одного боку ми відчуваємо закінчення чогось, з іншого – не знаємо, 

що починається. Ми знаходимося у порожньому просторі, переходячи з одного місця в інше. 

У.Робінсон, розвиваючи концепцію «глобального капіталізму», вказує на те, що наприкінці ХХ ст. 

відбулася активізація  процесів транснаціоналізації,  в першу чергу в економічній сфері і відзначилося у 

наступних ознаках: зростанні питомої ваги торгівлі у світовому ВВП; безпрецедентних обсягах потоків 

капіталу; активній реструктуризації і децентралізації виробничих структур за допомогою сучасних 

інформаційно-транспортних систем; зростанні значення політики як вагомого фактора глобального 

розвитку; зростанні мобільності робочої сили за рахунок поширення міграції; всеохопності світу 

глобалізацією; перетворенні транснаціонального капіталу у домінуючий сегмент світового капіталу, що 

визначає умови і форми його накопичення.   

Якщо основу світової економіки в індустріальному суспільстві складали процеси інтернаціоналізації, коли 

кожна країна розвивала національну економіку і всю систему накопичення через торгівлю, то нині 

активно іде процес глобалізації виробничого процесу при глобальній мобільності капіталу, а також 

демонтаж автономних національних виробничих систем та їх активація в якості складових елементів 

світової виробничої системи, а сама світова економіка перетворюється у глобальну. 
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Л.Склейр, порівнюючи та аналізуючи різні моделі глобалізації,  пропонує модель глобальної системи, 

заснованої на  транснаціональних практиках. Ці практики поділені на три сфери: економічні, політичні та 

культурно-ідеологічні та спираються на певний інститут. Економічні практики – на транснаціональні 

корпорації, політичні – на транснаціональний капіталістичний клас, культурно-ідеологічні практики – на 

культуру та ідеологію конс‘юмеризму [1]. 

 Теорія модернізації розглядає, як правило, радикальні довгострокові зміни з певною спрямованістю. З цих 

позицій: 1) модернізацією можна назвати віковий процес, починаючи з промислової революції, коли 

сформувалася невелика група сучасних суспільств модерну; 2) різноманітні процеси наздогоняючого 

розвитку у менш розвинутих індустріальних та урбанізованих суспільствах; 3) намагання модерних 

суспільств підтримувати розвиток та розв‘язувати суперечності, завдяки проведенню реформ та 

впровадженню інновацій.   

Ш.Ейзенштадт розвиває концепцію численних модернів, розглядаючи модерн (modernity) як цивілізацію 

особливого типу. Історія цивілізації модерну  це – історія численних типів суспільств модерну. На відміну 

від світ-системних інтерпретацій світового розвитку як розповсюдження західних зразків модернізації, 

зазначена концепція більшою мірою спрямована на дослідження локальної специфіки. Інститути 

сучасності мають певні передумови, які вони не створювали, а їх соціальній та культурний різновид 

обумовлюється тим, як вони функціонують.  

Список використаних джерел: 
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ІДЕАЛІЗМ VS МАТЕРІАЛІЗМ В СОЦІОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЯХ ОПИСАННЯ СУСПІЛЬСТВА 

У даних тезах порівнюються основні стратегії, які значною мірою вплинули на формування сучасної 

соціологічної науки, вказується на синтез полярних за своєю суттю соціологічних традицій. С. Сандерсон 

в своїй роботі «Макросоціологія. Вступ до людських суспільств» визначає ключові соціологічні стратегії в 

описанні суспільства. ідеалістичний підхід, матеріалістичний підхід, функціоналізм 

 В основі ідеалістичного підходу лежить твердження про те, що унікальність людей полягає у тому, що 

вони схильні надавати символічне навантаження власним діям. Тобто люди створюють мережі 

різноманітних ідеалів та ідей, та потім керуються ними у своїй поведінці. Як наслідок – різниця у 

поведінці між різними суспільствами полягає у відмінностях конструктів їх ідей та ідеалів. З іншого боку, 

ідеалісти недостатньо аргументують походження цих конструктів.  

Ідеалістичне розуміння суспільства стало основою соціального конструктивізму, що поділяється на два 

напрямки – символічний інтеракціонізм та етнометодологію. Основна теза в символічному інтеракціонізмі 

полягає в тому, що індивіди здатні взаємодіяти за допомогою символів і надавати власні суб‘єктивні 

значення різним ситуаціям в яких вони (індивіди) перебувають. Представник цього напряму, Вільям 

Томас наголошував на наступному: «якщо особа визначає ситуації, як такі, що є реальними, то вони 

реальні у своїх наслідках». Тобто людське суб‘єктивне визначення реальності може бути достатньо 

потужним щоб створити об‘єктивні наслідки цього першопочатково суб‘єктивного твердження.  

 Етнометодологічна стратегія підкреслює суб‘єктивне визначення реальності із концепції символічного 

інтеракціонізму на максимально можливому рівні. Тобто в етнометодологічному підході розглядається 

соціальне конструювання реальності. Це означає, що реальність не існує як самостійна і об‘єктивна 

площина і вона може відтворюватися тільки через людський мозок, а саме через комбінацію  

різноманітних сприйняттів, дефініцій та способів мовлення.  

 На противагу вищезгаданим концепціям був сформований матеріалістичний підхід. Матеріалісти 

трактують основи соціального життя у термінах практичних та матеріальних умов людського існування. 

Для цього вони використовують такі поняття, як природа фізичного оточення, технологічний рівень та 

організація економічної системи. Прихильники цього підходу пояснюють виникнення технологічних та 

економічних систем, як спосіб адаптації до природнього довкілля. Тобто на відміну від ідеалістів, 
матеріалісти розуміють ідеї не як щось, що виникає незалежно в самому індивіді, а як реакцію на вже 

існуючі соціальні та матеріальні кондиції. Маркс і Енгельс поділили складову людського суспільства на 
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два великих компоненти: базис і надбудову. Базис в свою чергу складався із продуктивних сил та 

виробничих відносин. Продуктивні сили складаються з сировини і пристосувань для виготовлення 

продукції. Виробничі відносини пов‘язані з правом на власність над продуктивними силами. В свою чергу 

до надбудови належить усі інші аспекти життя, такі як: політика, юриспруденція, сімейне життя, релігія. 

Теоретики визначають базис, як першоджерело для усього іншого, в тому числі і надбудови. Тобто 

шаблони людської поведінки залежить від рис існуючого в цьому суспільстві базису і усі зміни які 

відбуваються у надбудові є наслідками змін у базисі.  

Ще однією потужною теоретичною стратегією є функціоналізм, в якому підкреслюється важливість як 

матеріалістичним, так і ідеалістичним стратегіям описання суспільства, що власне, не суперечить їх 

власними положенням про доцільність існування різних суспільних частин, якщо вони функціонально 

доцільні. В рамках функціоналізму суспільства позиціонуються як комплекс систем, які взаємодіють між 

собою і є взаємозалежними. Кожна з цих частин існує тому, що вона виконує відповідні функції для 

покращення ситуації в суспільстві, в якому вона перебуває. В усіх суспільствах є механізми, які певним 

чином пов‘язують і уможливлюють співіснування цих функціональних частин. Одним із найважливіших 

таких механізмів можна вважати прив‘язаність членів суспільства до існуючих моделей поведінки, норм 

та вірувань. За допомогою цього утворюється певна рівновага, що присутня в суспільстві. Адже усі 

системи існують не тільки для функціонального виконання, а і для забезпечення гармонійного протікання 

суспільних процесів. Як наслідок – явища суспільних змін є більш рідкісним, ніж певна усталеність. Якщо 

зміни все ж виникають, то тільки заради  покращення протікання суспільних процесів.  

Як і всі існуючі теоретичні підходи, функціоналісти також отримали значну частку критики. В основному 

вона полягала у перебільшенні прихильниками даного напрямку рівня інтегрованості людей та 

гармонійності суспільства загалом. Через ці перебільшення злагодженості людей, теоретики недостатньо 

вивчають конфлікт, хоча він і є невід‘ємною частиною більшості існуючих суспільств. Як наслідок такого 

дещо одностороннього сприйняття реальності функціоналістами, їх критикують за прагнення до певних 

консервативних упереджень у вивченні суспільного життя. Тобто вони (функціоналісти) є прихильниками 

вже усталених порядків у більші мірі, ніж прагнуть до інновацій та змін. Також недоліком вважається те, 

що функціоналісти вивчають суспільство тільки «тут і зараз», тобто в одній часовій площині, при чому 

сучасній. Як наслідок – у них фактично відсутня історична перспектива власної концепції, а також 

пояснення історичних змін.  

На мою думку, стан розвитку суспільства важко описати якоюсь однією теорією і тому варто розглядати 

різні аспекти формування суспільства через поєднання теоретичних напрямів. Тенденції до поєднання 

ідеалістичної і матеріалістичної стратегії в поясненні суспільства можна побачити у теоріях Гіденса 

(теорія структурації) і Бурдьє (структуралістський конструктивізм), структурно-діяльна соціологія (П. 

Штомпкі). Такий підхід дозволяє вивчати соціальні трансформації з позицій очікуваних і неочікуваних 

наслідків людської дії. Тобто об‘єднання цих стратегій відкриває простір для виявлення волі індивіда, але 

все ж обмеженою матеріальними структурами (те, що Гіденс називає «дуальністю структури»). 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ В СІМЕЙНИХ ВІДНОСИНАХ ЯК НАСЛІДОК СОЦІАЛЬНИХ 

ЗМІН 
Сучасні структурні трансформації українського суспільства, що виникли після розпаду радянського союзу 

та проголошення незалежності України, спричинили значну трансформацію сімейних цінностей, яка 

виражається в певній орієнтації індивідів перш за все на професійну сферу, здобуття матеріальних благ та 

отримання високого соціального статусу. Результатом змін ціннісних орієнтацій є саме трансформація 

структури сім'ї як малої соціальної груп, адже жінки стали більш незалежними в економічному плані, що 

проявляється у працевлаштуванні обох членів подружжя, а чоловіки - в побутовому, завдяки технічному 

прогресу. Отже, сімейні цінності модернізуються, намагаючись адаптуватись до сучасних соціальних 

умов, через що сім'я як мала соціальна група зазнає значних трансформацій. 
 

Гендерні аспекти грають важливу роль в успішному функціонуванні суспільства, проте вони ж 

породжують низку проблем соціального розвитку, які частково є результатом прагнення людства до 
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встановлення принципів демократії та рівності для всіх. Трансформації гендерних відносин і ролей в 

умовах інформаційного суспільства обумовлюють зміни в характері виробництва, змісті та видах праці. 

Виходячи з цього, гендерні особливості функціонування суспільства не тільки не втрачають свого впливу, 

а й стають детермінуючим аспектом корінних змін, особливо в періоди кардинальних суспільних 

трансформацій та руйнацій попередніх культурних установок.  

 

В доповіді наголошується на важливості вивчення гендерних відносин саме в сучасній сім'ї, розвиток яких 

одночасно як наслідком, так і причиною її структурно-функціональних перетворень. Сім'я як 

багатофункціональна соціальна група має комплекс важливих для суспільства функцій, серед них можна 

виділити як характерні для сім'ї, такі як дітонародження і їх виховання, так і не характерні, наприклад - 

організація сімейного побуту та особистого споживання. Як і будь-яка інша діяльність, виконання 

соціальних функцій вимагає розподілу обов'язків і визначення деякої ієрархії між членами сім'ї, в першу 

чергу між чоловіком і дружиною. Форма цих відносин може бути охарактеризована як авторитарна чи 

демократична, який визначає структуру лідерства в сім'ї, і, відповідно, розподіл обов'язків між 

подружжям. Відповідно до цієї сімейної структури можна виділити такі різновиди сімей як патріархальна, 

традиційна, партнерська і егалітарна. 

 

Умови доіндустріального суспільства, що характеризувалися занадто низьким рівнем продуктивності 

праці, залежністю від природних сил і катаклізмів, підвищеним рівнем смертності впливали на розвиток 

сімейних стосунків, а саме на становлення авторитарного типу відносин в родині, і патріархальності в ній. 

Було чітко визначено, що чоловік є главою сім'ї, виконує важку фізичну роботу, і відповідає за 

харчування, а жінка виконує роль дружини і матері, в чиї обов'язки входило дбати про дітей і доглядати за 

домашнім господарством. Тільки в період індустріального суспільства було введено тенденцію до роботи 

жінок в суспільному виробництві, тим самим зробивши розподіл сімейних обов'язків демократичним, 

проте більшість чоловіків все одно залишалось основним, але не єдиним годувальником. Тобто характер 

сімейних ролей залишався в основному традиційним. У доповіді вказується, що традиційне поняття сім'ї 

набуло поширення завдяки економічним факторам, які впливали на засоби існування сім'ї, і певних 

історично сформованих традицій. 

 

Сучасне інформаційне суспільство може бути описано як етап тотальної демократизації сімейних 

відносин, де рішення приймаються подружжям разом, а керівна роль є доволі ситуативним явищем; як 

жінка так і чоловік виховують дітей, і існує навіть гендерний поділ праці. Тобто суспільство намагається 

звести до мінімуму відмінності в соціальних, професійних і освітніх сферах, і жінки досить активно 

беруть участь у всіх проявах соціального життя. Якоюсь мірою це схоже на егалітарний тип сімей, однак 

він характеризується більш хаотичним обміном обов'язків і ролей між чоловіком і жінкою, і повною 

відсутністю фіксованих зобов'язань. Раціональність відсутності гендерного поділу обов'язків в родині є 

спірним питанням, адже наслідки можуть бути як прогресивними трансформаціями в сімейній структурі, 

так і проявом кризи сім'ї як малої соціальної групи, або соціального інституту в цілому. 

 

Згідно з дослідженням «Сім'я і сімейні відносини» проведеним Інститутом демографії та соціальних 

досліджень НАН України у 2009 році в більшості сімей респондентів існує значна гендерна диференціація 

домашніх обов'язків, а саме: зберігаються «жіночі» та «чоловічі» види домашньої праці. Однак жінка 

залишається «основною робочою силою» в сімейному домогосподарстві, можливо, тому вона є лідером, 

тобто главою сім'ї, навіть в сім'ях, де основним годувальником є її чоловік [1]. Підводячи підсумки 

дослідження, можемо спостерігати тенденцію невирішеності проблеми подвійної зайнятості жінок, яка 

складається з їх економічною діяльністі і роллю в сімейному виробництві; це призводить до значного 

збільшення тривалості їх «трудового тижня» і є основним індикатором гендерної нерівності за сукупними 

витратами праці. 

 

Отже, доповідь закінчується висновком, що трансформація сім'ї як малої соціальної групи є не строго 

еволюційним процесом, тобто він може бути охарактеризований як нелінійний. Головним аспектом 

переходу від традиційної типу сім'ї до сучасного є саме її статусно-рольові особливості. До основних змін 

сучасної сім'ї можна віднести спрощення сімейної структури як такої. Статусно-рольові сімейні відносини 

набувають динамізму, справляють враження недостатньо керованих і неструктурованих процесів, але це 

тільки на перший погляд. Більш детальне вивчення даного питання дає змогу прослідкувати певні 

тенденції у функціонуванні гендерних особливостей сім'ї, та провокує проведення подальших досліджень. 
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ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ: ДИСФУНКЦІЇ ЯКІ СЛІД ПОДОЛАТИ ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

З початком капіталістичної історії України інститут бізнесу став невід‘ємним учасником суспільно 

економічних відносин. Саме це зумовлює мій науковий інтерес до цього соціального інституту.  

Інститут бізнесу починає функціонувати досить давно, ще в часи середніх віків існували купці, торговці, 

ремісники,  які й були першими бізнесменами.  

Інститут бізнесу та підприємництва фундаментально розглядається визначними соціологами – Вебером, 

Зомбартом, Марксом та іншими. 

Бізнес є дуже важливим для капіталістичного суспільства, адже він виконує значну кількість функцій. 

Бізнес бере на себе відповідальність за поліпшення добробуту суспільства. Бізнес не лише займається 

збільшенням економічних активів, а й бере участь у розвитку милосердя, екології, культури поваги до 

особистості. Для користі суспільству бізнес має грати за правилами – сплачувати податки, надавати гідну 

оплату праці своїм робітникам та збільшувати робочі місця.   

Для критичного аналізу інститут слід з'ясувати особливості його становлення. Становлення бізнесу в 

українському суспільстві має певні особливості. Ними є розпад Радянського Союзу і створення на його 

території незалежних держав серед яких була і Україна. З розпадом СРСР виникла гостра необхідність 

імпорту соціальних інститутів, зокрема, інституту бізнесу. З цього питання групою авторів (Падериним, 

Митрошиною, Вильдановим) була написана стаття «До питання про витрати імпорту соціальних 

інститутів» в ній описуються особливості імпорту інститутів і зазначається те, що при ввезенні 

«інституційних конструкцій», приміром з Заходу, потрібно спиратися на оцінку можливостей їх адаптації 

в умовах вітчизняних реалій. Тому «ввезення» інституційних структур повинен поєднуватися з аналізом 

власних інституційних практик. Проте, нажаль, така робота в той час не провелась.  І інститут бізнесу 

отримав певні дисфункціональні характеристики, які будуть зазначені надалі.  

Сьогодні, для інституту бізнесу характерна така дисфункція як поневолення інституту влади. Карл Маркс 

писав про те, що політична влада підноситься над грошовою владою. Грошові відносини, на сьогодні, 

стали основним стимулом для створення соціальних контактів та відносин. Видатний німецький соціолог 

говорив про руйнівні наслідки переходу людства від релігії християнства до релігії грошей. Ще в 19 

столітті видатний науковець виявився правим в своїх прогнозах. 

Ще однією ознакою дисфункціональності інституту бізнесу є активна участь в створенні суспільства 

споживання. Жан Бодріяр, визначний французький соціолог, в роботі "Суспільство споживання" відмічав 

те, що масмедіа створює штучний шарм, який в результаті приводить до спотворення та руйнування 

дійсності.  І внаслідок цього створюється "реальність спектаклю", яка є за своєю суттю є фіктивною. 

Також деформацією інституту бізнесу, яка потребує опису є корупція в бізнесі. Корупція як вияв 

соціальної ерозії давно вже став однією з головних характеристик ряду соціальних інститутів. Корупція, 

як соціальна ерозія, при прогресуванні піддає структури і конструкти в стан розрухи і занепаду. Соціальна 

ерозія коріниться в динамізмі і гіперскладності суспільства, в взаємодії її сфер, частин, підсистем, які 

завжди мають в собі моменти невизначеності, некерованості та елементи непередбачуваності результатів. 

Саме корупція, як соціальне явище, привела до занепаду інститут українського бізнесу.  

Існування успішного бізнесу є необхідним для суспільства в цілому, адже податки які сплачуються є 

основною складовою бюджету країни. Із за високого рівня корупції не можливий розвиток малого та 

середнього бізнесу в Україні. І антимонопольний комітет захищає скоріше не права малого бізнесу, а 

захищає великі бізнес структури, які лобіюються владою на найвищому рівні. При своєму функціонуванні, 

інститут бізнесу вступає в конфлікт з інститутом права, інститутом праці.  

Висока кількість деформацій соціального інституту бізнесу полягає в складнощах його формування на 

українських теренах, конфліктності з іншими соціальними інститутами. Про те наша ціль як терапевтів 
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соціального здоров‘я суспільства полягає в констатації проблеми та намічання шляхів її вирішення. Адже 

на мою думку, успішне функціонування малого та середнього бізнесу приведе Україну на новий етап її 

суспільно – економічного розвитку та надасть економічного добробуту її громадянам. 
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РОЛЬ МІСЦЕВИХ ГРОМАД В ФУНКЦІОНУВАННІ ТРЕТЬОГО СЕКТОРУ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

Польща на сьогодні являється однією з зразкових країн в плані побудови політики верховенства потреб та 

інтересів громади над пріоритетами центральних національних владних структур (зразкова в 

впровадженні в життя концепції верховенства «суверенітету світу» над «національними суверенітетами»), 

зразковою в плані посткомуністичної перебудови і формуванні західної демократії, зразок для України в 

процесі руху до ЄС, зразок для наслідування в плані життєздатних реформ. Як показує досвід Польщі 

шлях до ЄС непростий і довготривалий, адже з моменту вступу до ЄС в країні й досі продовжується 

імплементація принципів acquis communautaire (система містить "14 тисяч різних видів правових актів і 

майже 9 тисяч рішень Суду ЄС" [1, с.83].).  

Зазвичай при розгляді польського досвіду реформування визначальну роль відводять саме вступу країни в 

ЄС але слід відмітити той факт, що політика переміщення акцентів з  державної монополії на місцеве 

самоврядування почала впроваджуватися в Польщі ще в 1989 році. Ті зміни які спостерігаємо в плані 

місцевого самоуправління стали можливими, як вважає польський професора Є. Регульський, лише 

завдяки реалізації таких умов як:  "політична воля керівництва країни; суспільна підтримка чи навіть 

просто згода; кваліфіковані спеціалісти; людський ресурс тобто підготовлений персонал здатний 

здійснювати реформи" [2]. Доречи на перших етапах місцевого реформування та ламання старої 

ієрархічної піраміди підпорядкування міністерствам, чиновники дуже довго чинили спротив інноваціям і 

стримували процес переходу до децентралізованого управління. Для побудови нової держави потрібно 

було зламати монополію держави в політиці, управлінні, питанні права власності, фінансів та 

адміністрування. Бенефіціаріями таких змін звичайно стала громада.  

В Польщі громадськість долучена до визначення фінансування суспільно вагомих проектів в сфері послуг. 

З 2004 року за Законом про оподаткування фізичних осіб 1% кожен громадянин, що сплачує податок може 

віддати на благодійність. Таку передачу коштів можна здійснити при заповненні податкової декларації, 

тоді в документі записується номер організації (так званий, номер KRS) та сума, яку хочеться передати, 

або ж он-лайн. Всі організації які можуть отримувати кошти з податків перелічені в спеціальній системі 

bazy.ngo.pl і в реалії тільки зареєстровані тут структури приймають участь в конкурентній боротьбі за 

голоси отримувачів послуг. Все здійснюється прозоро і в кожній структурі яка отримує фінансування від 

громадян зазначено кількість людей які вклали в цьому році свої проценти в життєдіяльність організації. 

Крім того, кожна структура робить соціальні реклами про те чим займається організація і чому варто 

вкладати в неї кошти, а також створює газети або журнали в яких звітується про всі витрати та досягнуті 

результати. Така форма організації процесу фінансування сфер соціальних послуг сприяє підвищенню 

якості послуг оскільки тут іде конкурентна боротьба за кожну людину, за кожен процент. 

Громада впливає й на так звані "тверді" замовлення від уряду, всі питання комунального обслуговування і 

вирішення місцевих питань таких як: дороги, ігрові майданчики для дітей, формування та обслуговування 

паркових зон і т.п. Визначення фірм і організацій які будуть вирішувати місцеві питання проводиться 

прозоро, крім того кожен громадянин має право переглянути повну звітність по роботам і цільовому 

витрачені коштів. До речі, територіальні громади використовують не лише власні ресурси, а можуть 

отримати субвенції та цільові дотації, кошти в рамках проектів ЄС. В дійсності певні міста, гміни, 

воєводства використовують і кредити якщо їхній бюджет не може покрити фінансування вагомих для 

життєдіяльності і функціонування громади витрат. Деякі муніципалітети об'єднуються для того щоб 

спільно сплатити кошти за вирішення їхніх нагальних місцевих проблем.  

Сама система місцевого самоврядування Польщі передбачає не просто активізацію ініціативи громадян, а 

й співпрацю і співробітництво різних структур, органів різних рівнів. Така модель життєздатна оскільки 

інновації та нові підходи не відкидають за стандартними державними шаблонами, а вводяться в життя, 

фінансуються, підтримуються. Звичайно такі умови на ринку послуг стають цікавими не лише для 

середнього та дрібного місцевого бізнесу, а й для іноземних партнерів, а Україні саме цього і не вистачає 

на сьогодні. Досвід Польщі може бути доцільним для використання але звичайно впроваджувати його 

потрібно зважено, попередньо підготувавши громаду до таких кардинальних змін як децентралізація.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%82
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УКРАЇНСЬКА ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ 

У цьому році Україні, як незалежній державі виповнилось 25 років. І цей факт мимоволі змушує нас 

замислитися, яких висот нам вдалося досягти за цей час. Які зміни відбулися в процесі постсоціалістичної 

трансформації країни, під час переходу від планової економіки, що базується на державній власності та 

постійному контролі з її сторони, до ринкової, яка опирається на приватну власність.  

У цьому процесі Україна не самотня. Вона, як і більшість пострадянських країн намагається побудувати 

на своїх теренах демократію, оскільки перехід до ринкової економіки без цього не можливий.  

Початкові умови старту нашої держави у постсоціалістичних перегонах свідчили про неминучий успіх, та 

сто відсоткову перемогу в них. Оскільки на думку більшості західних експертів Україна володіла 

надзвичайним потенціалом, який залишився їй у спадок від СРСР.  

А саме, це велика кількість сільськогосподарських угідь, які займають площу майже 45 млн. гектар, а 

якщо враховувати той факт, що більшість цих земель це родючі чорноземи, то вони могли би стати 

золотою жилою для розвитку сільського господарства. Україна з легкістю могла би стати однією з 

провідних аграрних країн світу. 

В надрах нашої держави міститься більше 200 видів корисних копалин, та була розвинута потужна 

система по їх видобутку, а саме нам дісталося приблизно 20 тисяч родовищ, які спроможні були 

забезпечити не тільки власні потреби країни, а й працювати на експорт по всьому світу. 

Україні мала один з най потужніших оборонних комплексі, який налічував приблизно 3600 підприємств, 

що могло би дозволило нам увійти у десятку країн найбільших експортері зброї у світі.  

Ми мали великий космічний потенціал, оскільки належали до п‘ятірки країн, які могли самостійно 

конструювати, виготовляти досліджувальні зразки, проводити випробування, запускати ракети, та 

виходити у відкритий космос.   

В літакобудуванні нашої країни працювало близько 5.5% фахівців всієї світової авіаційної промисловості, 

що могло би вивести її на достатньо високий рівень. Про це свідчить висока популярність у світі 

українських літаків створених київським КБ імені Антонова.  

Сьогодні, маючи 25 років незалежності ми можемо з сумом констатувати, що нами було втрачено той 

потенціал, ту перевагу над іншими пострадянським країнами на початку трансформаційної гонки. Ми 

були фаворитами, але зараз пасемо задніх у процесах встановлення демократії, та переходу до ринкової 

економіки, тай в загалі у всіх процесах розвитку держави.  

Про це свідчить трудова еміграція. На даній момент за кордоном працює приблизно 3-5 млн. чоловік, і ця 

цифра постійно збільшується. Переважно це висококваліфіковані спеціалісти, які шукають кращих умов 

життя за кордоном. Таким чином відбувається процес інтелектуального збідніння нації, що знижує 

людський потенціал країни в цілому. 

Майже вся промисловість знищена, або привласнена. Складається така думка, що Україну навмисно 

перетворюють в країну третього світу. З метою отримання надійної сировинної бази.  

Таким чином можна стверджувати, що Україна безпосередньо приймає активну участь у світових 

трансформаційних процесах. Наша держава, разом з іншими пострадянськими країнами здійснює 

ринково-демократичні перетворення. Зараз порівнявши досягнення різних країн, можна зробити висновок, 
що ми посідаємо одне з останніх місць по рівню розвитку. Наша країна не розвивається, а деградує! І все 

пов‘язано з не ефективними реформами, та недосвідченістю влади. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9674042:%D0%AE%D1%80.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9674042:%D0%AE%D1%80.
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ЧИ Є УКРАЇНА ДЕМОКРАТИЧНОЮ ДЕРЖАВОЮ? ІНДЕКС ДЕМОКРАТІЇ . 

Чи є Україна демократичною державою? Щоб дати відповідь на це питання, необхідно спочатку 

визначитися із тим, що таке демократія і на основі чого її визначають. Демократія - це механізм 

управління суспільством, що  регламентується певними нормами (свободою слова, думок та дій, свободою 

вибору і правом бути обраним до органів державної влади) і де єдиним легітимним джерелом влади 

визнано народ. Якщо проаналізувати те як демократичні норми реалізуються в Україні то можна 

зазначити, що українська демократична система є неоднозначною. Адже в Україні влада постійно 

намагається обмежити права громадян конституційними рамками, не легітимно проваджуючи нові 

законопроекти. Розвиток демократії у державі гальмується і через інші аспекти, такі як: депутатська 

недоторканність, фальсифікація виборів, олігархічний вплив на депутатів та ЗМІ, стрімке зниження довіри 

населення до органів влади, обмеження свободи слова.  

І в дійсності, якщо поглянути на рівень (індекс) демократії в Україні то їй дуже далеко до повноцінної її 

форми. Вперше індекс демократії було складено британською газетою новин «Economist Intelligence Unit», 

у ній 167 країн світу розподіляються на певні групи за рівнем демократії, на основі 60 різних показників, 

що згруповані по п‘яти категоріям: вибори і плюралізм, громадянські свободи, діяльність уряду, політична 

ангажованість населення і політична культура. Згідно останніх щорічних досліджень 29 

посткомуністичних країн або ж «країн перехідного періоду», що проводить міжнародна неурядова 

організація Freedom House, індекс демократії України змінився із 4,75 у 2015 році до 4,68 у 2016 році. 

Нижче представлена таблиця із показниками, що були зафіксованими газетою Freedom House з 2007 по 

2016 роки в Україні (Рис.1). 

 

Рис. 1 Показники України з 2007 по 2016 роки 

 

Згідно досліджень, у минулому році найбільших змін відбулося за напрямами «демократичність 

управління на рівні центральної влади», який виріс з 6 до 5,75 балів та «демократичність управління на 

рівні місцевих органів влади» (індекс зріс на 0,25). Але інші коефіцієнти у більшості категоріях 

залишаються незмінними. Проте,  згідно щорічного рейтингу свободи ЗМІ, що складений міжнародною 

організацією «Репортери без кордонів», Україна зайняла 107-е місце, що на 22 позиції нижче, ніж 

минулого року.  
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Отже, згідно закону Україна є демократичною державою, але фактично країна перебуває ще на 

перехідному рівні. Згідно рейтингу демократичного індексу за 2015 рік від «Economist Intelligence Unit», 

Україна посідає 88 місце (коефіцієнт 5,70) зі 167 країн і її відносять до групи країн із неповною 

демократією. Проте, останні дослідження організації Freedom House, показали, що рівень демократії в 

2016 році зріс. Порівнюючи 29 посткомуністичних країн, Україна займає 18 місце, лідерами ж є Естонія, 

Словенія та Латвія, а у загальному рейтингу, серед 195 країн Україна лише на 105-му.  Для того, щоб 

українська держава стала демократичною, потрібно зменшити рівень корупції, збільшити свободу ЗМІ, 

посилити інститути зі забезпечення верховенства права.  

 

Палій Б. М. (м. Київ) 
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ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Питання участі в тому чи іншому інтеграційному проекті для України стає все більш нагальним, що 

пов'язано, перш за все, з необхідністю подальшої геоекономічної самореалізації країни в умовах 

формування нових економічних і політичних центрів в Європі і світі. У зв'язку з цим в політико-

експертному співтоваристві України все більше набирає популярність ідея практично повного 

запозичення польського досвіду євроінтеграції. Однак при цьому ігнорується той простий факт, що 

польська модель досягнення європейського успіху в українських реаліях навряд чи можлива. 

Українське керівництво не приховує, що як приклад євроінтеграції і здійснення модернізації за 

європейським зразком вона бачить саме Польщу. Зокрема, в березні 2012 року тодішній глава МЗС 

України Костянтин Грищенко зазначив, що «Україні потрібна європейська політика, близька до 

польської», але «все ж з вираженою українською специфікою». Ця теза з тих пір не втратила свою 

популярність серед української правлячої еліти. 

Контакти Києва і Варшави щодо входження України до складу Євросоюзу мають давню історію. Ще на 

початку 1990-х рр. президент України Леонід Кравчук звернувся до свого колеги, голови Польщі Леху 

Валенса, з пропозицією про створення зони стабільності і безпеки в Східній і Центральній Європі. 

Однак Польща визнала тоді спільну з Україною стратегію неперспективною. 

Такий поворот у польській політиці був зумовлений низкою причин. З одного боку, в справу вступили 

економічні реалії. Розпочаті в Польщі після деконструкції соціалістичної системи зміни в економіці 

залучили в країну європейських інвесторів, що створило можливості для досить швидкого і стабільного 

економічного зростання. Україна ж, незважаючи на те, що у неї з Польщею досить схожі ресурси, після 

здобуття незалежності на деякий час опинилася в економічній ізоляції через розрив налагоджених зв'язків 

з іншими колишніми союзними республіками, в країні почалася гіперінфляція. Перехід до 

капіталістичного способу ведення господарства, що пройшов в Польщі різко, з короткою рецесією (1989-

1992) і в умовах конструктивного діалогу влади і суспільства, в Україні йшов болісно, супроводжуючись 

внутрішньою нестабільністю, громадським роз'єднанням і тривалої рецесією. 

Як еліта, так і населення Польщі на початку 1990-х рр. підтримували ідею «повернення в Європу» і 

прагнення позбутися від соціалістичного минулого. Політичні та ринкові реформи, в свою чергу, 

викликали інтерес Євросоюзу до Польщі як до зразка стабільності в Східній Європі. Згодом в ході 

референдуму про членство Польщі в ЄС у 2004 році без малого 77,4% населення висловилися за 

євроінтеграцію. У підсумку в наші дні Польща має можливість впливати на самі різні процеси, що 

стосуються Європи.  

В Україні ж на тлі фактичного розколу суспільства до середини 1990-х рр. і періодично виникаючих 

політичних криз керівництво країни не могло виробити цілісну концепцію зовнішньополітичного 

позиціонування і знайти шляхи досягнення внутрішньополітичного консенсусу. У зв'язку з цим, 

незважаючи на українську активність з питань, що стосуються євроінтеграції, настрій широких мас не 

схилявся цілком до Євросоюзу. 

Прагнення ж Євросоюзу, як прийнято відзначати в середовищі українських експертів, «солідаризувати 

українське суспільство на основі наступності нормативно-ціннісних євростандартів», при атомізованості 

цього суспільства, навпаки, призводить до виникнення штучного і не відповідає дійсності суспільно-
політичного ландшафту. 

mailto:bpalij@gmail.com
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Разом з тим, під час «європеїзації» Польщі в Україні, навпаки, відбулося зниження рівня демократії та 

економічних свобод, а також з'явилися приклади «політично мотивованих судових рішень». Усі зазначені 

пункти, з точки зору Євросоюзу, є критичними для України, якщо вона бажає і далі діяти на треку 

європейської інтеграції. Крім того, очевидно, що політичне керівництво України прагнуло отримати 

бенефіції, уникаючи конкретних зобов'язань. На користь цього говорить і багаторічна нерішучість еліт, і 

розпливчастий договір про асоційоване членство в ЄС при тому, що в Києві вже рахують гроші від 

майбутнього економічного взаємодії з ЄС. 

Якщо в 2012 році євроінтеграція України була названа президентом Польщі Коморовським одним із 

пріоритетних напрямів зовнішньої політики Варшави, то в квітні 2013 року глава польського МЗС 

Радослав Сікорський вельми скептично оцінив можливості цього вектора української зовнішньої 

політики. 

Польське експертне співтовариство не демонструє одностайності щодо питання входження України в ЄС. 

Наприклад, експерти, опитані впливовою польською газетою «Республіка», з сумнівом ставляться до 

майбутнього української інтеграції в ЄС. Але при цьому, наприклад, провідний польський політолог 

Вальдемар Кучинський сприймає євроінтеграцію України досить позитивно, вбачаючи в цьому 

забезпечення загальноєвропейської безпеки, і вказуючи на перспективність ринків України і всього СНД 

для Євросоюзу. 

Проте, головним каменем спотикання стає питання зміни самої владної парадигматики в країнах 

«Східного партнерства» і доведення існуючих в цих країнах суспільно-правових норм і відносин до рівня 

Євросоюзу. 

На це було звернено особливу увагу в листі експертів восьми польських аналітичних центрів. Надалі цю 

саму думку в більш різкій формі озвучив депутат сейму Польщі від консервативної партії «Право і 

справедливість» Бартош Ковнацький, який заявив, що євроінтеграція зобов'яже Україну «дотримуватися 

певних правил поведінки», властиві Євросоюзу. 

В цілому, якщо порівнювати позиції Польщі та України перед вступом до Євросоюзу, то слід мати на увазі 

не тільки відмінності початкових позицій двох країн, а й наявність у польського керівництва набагато 

більшої політичної волі і чіткої програми для поступального розвитку в бік євроінтеграції. У випадку з 

Україною ми маємо протилежну ситуацію, зважаючи на якій польський сценарій для Києва є мало 

здійсненним в силу позначених об'єктивних передумов як в економічній, так і політичній та соціо-

культурній сферах. 

 

Печиборщ В. Ю. (м. Київ) 

victory.pechyborsh@gmail.com 

«ДУХОВНА ОБОРОНА» - ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ДОСВІД ПОБУДОВИ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ 

ІДЕОЛОГІЇ 

У статті 15 Конституції України сказано, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, 

економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватись державою як 

обов‘язкова. Однак, з часу набуття Україною незалежності у її науковому та політичному середовищі не 

згасають дискусії з приводу наявності та змістової наповненості української державної ідеології. Не 

викликає сумнівів, що для підвищення професіоналізму у творенні державної ідеології важливими є 

теоретична, методологічна та методична підготовка. Не останню роль у цьому контексті відіграє і 

вивчення відповідного світового досвіду. Таким прикладом може слугувати створення та успішне 

впровадження ідеології «духовної оборони» Швейцарської Конфедерації, що, на думку багатьох 

науковців, стала основою консолідації строкатого у мовному, культурному та релігійному плані 

швейцарського суспільства та вияву готовності країни з надзвичайно обмеженими ресурсам боротись за 

суверенітет в умовах Другої світової війни. 

Історичний словник Швейцарії визначає «духовну оборону» як політику, проваджену у 1930 – 60 рр., 

культурницький рух, який мав на меті посилення декларованих швейцарських цінностей у протистоянні 

проти фашизму, націонал-соціалізму, комунізму і тоталітаризму. Витоки «духовної оборони» сягають 

Першої світової війни, яка продемонструвала тотальний характер нової війни і значення оборони у 

невійськовій сфері. Вона проявила необхідність у таких галузях як економіка і культура. 

Важливим документом для розуміння суті феномена «духовної оборони» є «Послання про організацію і 

задачі заходів у галузі збереження і просування швейцарської культури», представлене 9 грудня 1938 р. 
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федеральним радником Ф. Еттером. У ньому визначались два основні принципи, на яких мала базуватись 

культурна політика держави: свобода культури, і, у межах цього принципу, культурний суверенітет 

кантонів. Через цей документ керівництвом країни також були визначені три константи, які складають 

духовний образ країни: 1) належність країни до трьох великих духовних осередків Західного світу 

(німецького, французького та італійського) і об‘єднання цих духовних осередків у спільному державному 

середовищі; 2) союзне співтовариство, власне значення і власна цінність конфедеративної демократії; 3) 

шанування буття і свободи людини. Окрім того, документом були чітко визначені державні установи та 

організації, що мали слугувати меті впровадження «духовної оборони» у життя: Швейцарський державний 

музей, Швейцарська державна бібліотека та Федеральний технічний університет. 

Напередодні Другої світової війни, а особливо після капітуляції Франції у липні 1940 р., ідеологія 

«духовної оборони» була поставлена на служіння підготовці до можливої участі у воєнних діях. Під 

гаслами «духовної оборони» здійснювались заходи як оборонно-стратегічного характеру та такі, що були 

покликані посилити єдність у суспільстві, побудити готовність до захисту суверенітету країни.  

До перших відносився план створення «оборонного редуту» - створення системи національної безпеки 

держави, що в першу чергу мала на меті боротьбу проти «зла, яке виходило з гітлерівської Німеччини», 

ідеологічні принципи якого пізніше були використані у плані «альпійського редуту» - системи військової 

оборони країни у період існування загрози безпосередньої інтервенції, пік якої прийшовся на літо 1940 р. 

Щодо заходів, які мали виразний популістський характер і були наділені символічним значенням варто 

назвати «шикування на лугу Рютлі» 25 липня 1940 р., (луг Рютлі – символічне для швейцарців місце, де 

було підписано створення першої Конфедерації у 1291 р.), яке було ініційоване Головнокомандувачем 

армії Анрі Гізаном та мало на меті пов‘язати сучасні задачі швейцарської армії з історичним корінням 

«швейцарської свободи», та відзначення національного свята 1 серпня 1941 р., яке набуло особливого 

розмаху і показового характеру, коли всі сили Німеччини вже були кинуті на війну з Радянською Росією, а 

тому безпосередня загроза вторгнення для Швейцарії не представлялась реальною, та символізувало 

своєрідне подолання загрози. 

Отже, не зважаючи на те, що на сучасному етапі швейцарська історіографія заперечує визначну роль 

ідеології «духовної оборони» у справі збереження країною суверенітету у роки Другої світової війни, 

проаналізувавши засадничі державні документи та приклади її практичного впровадження, ми приходимо 

до висновку, що досвід заходів, застосованих владою Швейцарської Конфедерації у 1930-60- х рр. з метою 

об‘єднання суспільства та посилення його волі до опору будь-якому зовнішньому ворогу, може слугувати 

прикладом успішного створення загальнодержавної ідеології, яка створила умови для уникнення загрози, 

через існування як внутрішніх (етнічний і культурний зв'язок суб‘єктів країни з учасниками протиборчих 

таборів), так і зовнішніх (загроза іноземної інтервенції) факторів.  

 

Поколенко Є. О. (м. Київ) 

Pokolenkog@yandex.ru 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ВЕРСТАТНОГО ПАРКУ ЯК ВИМОГА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 

Основною характеристикою ринкової економіки є – конкурентоздатність . Як відомо, зараз ми живемо в 

вік інформаційної революції, що це значить для економіки України і кожного її жителя , зокрема? За часи 

існування людства відбулося кілька революцій: зокрема це неолітична, науково-технічна , та інші. Під час 

кожної з яких повністю мінявся не тільки економічний а й суспільно-політичний устрій світу в загалом. 

Так склалося , що перебуваючи у складі СРСР , Україна мала планову економіку, як наслідок – в деяких 

галузях наша держава виявилася відсталою від інших світових держав. В той час коли розвинені країни 

Європи будують своє інформаційне суспільство , в Україні на жаль знищилося постіндустріальне 

суспільство і активно прогресують ознаки аграрного суспільства, проте так як Україна є відкритою 

країною, і такі процеси як глобалізація нас також стосуються , то зараз ми маємо ознаки від аграрного до 

інформаційного суспільства. В такій ситуації , нам треба одночасно проходити шлях модернізації 

аграрного сектору , А і Б промисловості , сфери послуг та інтелектуальної сфери. В цьому всьому є лише 

одна константа- ринкова економіка.  

Розглянемо А промисловість , ця галузь відповідає за засоби виробництва. Вона є дуже інертною , а це 

значить що для її модернізації треба не тільки багато ресурсів, а й часу. Хоча з іншого боку, катастрофа А 

групи яка вже відбулася – відчується лише тоді , коли старі засоби виробництва відпрацюють свій 

можливий ресурс. Планова економіка характеризувалася величезними підприємствами, які працювали при 

14 % рентабельності, а тому коли була спроба повної глибокої модернізації (кінець 80-х років минулого 
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століття) – вона провалилася через брак коштів. Потім через соціально-економічні причини ці 

підприємства просто нещадно експлуатувалися і як наслідок – зараз вони майже всі мають зношене 

морально і фізично обладнання. На цьому фоні значно піднялися малі приватні підприємства , які з часом 

стають середніми і в перспективі замінять всіх тій «мертвих» гігантів радянської епохи . Але як правило 

всі ці підприємства – просто частина колишнього великого гіганта з його застарілим обладнанням. На 

внутрішньому ринку вони поки що конкурентоздатні . Але це поки що . 

Основою промисловості країни є її металооброблючі верстати , за підрахунками спеціалістів, ціна виробу , 

що сходить з конвеєра, на 80-90 % складається з вартості металообробки цього виробу . Сучасні верстати з 

числовим програмним управлінням в рази економічні за старі радянські . Та діло не тільки в економії, 

зараз йде динамічна зміна випуску продукції, модельний ряд затримується максимум на три роки , а не на 

20 чи 30 як було в СРСР, а верстати з ЧПУ дуже легко переналагоджуються під випуск нової продукції, 

що є конче необхідно в умовах ринкової економіки.  Але як я уже сказав наші малі підприємства поки що 

є конкурентоздатні , це тому , що рентабельність на сучасних виробництвах складає  500-1000 % . Шляхом 

простих підрахунків легко зрозуміти, що конкурентна ціна наших товарів забезпечується не новим 

ефективним обладнанням , а низькою, відносно світового рівня рентабельністю . Ті підприємства, які 

проведуть  модернізацію свого верстатного парку- зможуть вчасно удосконалювати свою продукцію, 

окрім того велика рентабельність приведе до росту заробітних плат, податкових надходжень , та дасть 

змогу розширитися , що в перспективі має забезпечити відродження української промисловості .  

Якщо проаналізувати економіку розвинених країн , то ми побачимо , що аграрний і промисловий сектор 

там дуже сильно розвинені , вони є наче фундамент і стіни , а сфера послуг та інтелектуальна сфера, є 

другим поверхом та дахом. Тож модернізація верстатного парку є обов'язковою вимогою ринкової 

економіки. 

 

Полєва Н. О. (м. Київ) 

poleva.natasha@gmail.com 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ НАШОГО ЧАСУ 

Колись відомий футуролог О. Тофлер виділяв три хвилі розвою людської цивілізації. Символом першої 

хвилі, що була пов‘язана з виробництвом сільськогосподарської сировини, він вважав лопату. Друга  

хвиля, що трималася на масовому індустріальному виробництві та дешевій робочій силі, мала своїм 

символом конвеєр. Третю хвилю, яка базується на інформаційних технологіях, висококваліфікованих 

фахівцях, сфери  послуг, символізує, за Тофлером, комп‘ютер. 

У науковій літературі відмічається, що соціальний прогрес, який супроводжує означені три хвилі 

цивілізаційного процесу, відображає три сфери людського розвитку, а саме: економічне prosperity, яке 

збільшує можливості індивідуального вибору; культурну зміну від цінностей виживання до цінностей 

самореалізації; затвердження демократичних інституцій, що гарантують законні права громадян. Тим не 

менш, наші часи, символом яких є справді комп‘ютер, є не простими. Навпаки, вони характеризуються 

високою складністю, суперечливістю, динамічністю, плюралізмом. Більше того, нас чекають несподівані 

виклики четвертої промислової революції, яка вже не за горами. Фахівці прогнозують, що ця революція 

кардинально змінить те, як ми живемо, працюємо, спілкуємось, ставимось один до одного тощо. Уже в 

найближчі роки очікується поширення мобільного Інтернету, автоматизація рутинної інтелектуальної 

праці, просування робототехніки і транспорту без водіїв. Поява масових технологій та стику фізики, 

біології та інформатики передбачатиме високі швидкості та глобальність охоплення будь-яких людських 

аудиторій. Усе це, зрозуміло, зруйнує традиційність галузі промисловості, а також професії, які не 

потребують високої кваліфікації.  

Отже, сьогоднішня цивілізація разом із небаченими раніше можливостями несе в собі цілий ряд викликів-

ризиків, на які людство повинно якимось чином відповідати. Сьогодні це стосується таких викликів, як 

глобальний тероризм, ядерна загроза, масова міграція, гібридний експансіонізм. Цивілізаційні виклики-

ризики нашого часу чіпають також звичайні життєві сфери. Наприклад, освіту і ринок праці. Сьогодні 

фахівці в багатьох країнах констатують відрив традиційної освіти від сучасного ринку праці. Причина 

цього полягає в тому, що традиційна школа не вчить критично оцінювати інформацію, аналізувати її, а 

також зважувати ризики. Вона, як правило, дає базовий набір знань, як і відома Вікіпедія.  

Сьогодні завдяки Інтернету людина швидко може  отримати практично будь-яку інформацію. Онлайн-

бібліотеки, лекції по скайпу, відеотеки, тренінги дають людям можливість отримувати знання 

позаучбових закладів. І цим потрібно ефективно користуватися, бо сучасний світ вимагає постійного і 
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безперервного навчання. Система ж класичної освіти поки що не встигає змінюватися так швидко, як 

змінюється цивілізація наших часів. Звідси для більшості країн світу, як і для України також, актуальною 

стає не стільки доступність освіти, скільки якість знань і інформації, що надається молодим і дорослим 

громадянам у школі, вишах, посередництвом медіа, в Інтернеті. 

Що стосується ринку праці, то тут потрібно звернути увагу, перш за все, на один із парадоксів сучасної 

цивілізації. Він полягає в тому, що чим більше просунута техніко-технологічна сторона людської 

цивілізації, тим менше стає попит на людську працю. Це означає, що ринок праці може радикально 

скорочуватися. Даний тренд добре показали Дж. Ральф і К. Лібрехт у своїй доповіді «Labor market in 

contemporary World» (2007) на прикладі динаміки і розмірів зайнятості людства на зламі ХІХ і ХХ ст. На 

зламі ХІХ і ХХ ст.. на землі було 3,2 мільярда мешканців. Із них працею були зайняті 1,1 мільярда людей, 

а півмільярда були без праці. За розрахунками авторів означеної доповіді, зайнятість на ринку праці 

становила тоді 50%, а безробіття – 14%. Ситуація ця радикально змінилася перед ХХІ ст. У цей час на 

Землі було вже 7 мільярдів мешканців. При цьому технічно-технологічний прогрес супроводжувався 

скороченням ринку праці. На початок ХХІ ст. зайнятість на ринку праці всього світу становила 37%, а 

безробіття – 16%. Тобто зайнятість працею зменшилася на 13%, а безробіття зросло на 2%. Дж. Ральф і К. 

Лібрехт стверджують, що ці показники будуть у найближчому майбутньому швидко зростати і, зрозуміло, 

не на користь світової економіки.  

Цікаво, що на 46 Всесвітньому економічному форумі в Давосі були представлені наступні розрахунки: 

вже до 2020 р. нові технології виробництва і повсюдна роботизація позбавить роботи 5,1 мільйон людей. 

Часткове зниження цієї зайнятості буде компенсована, як  констатувалося в Давосі, зростанням зайнятості 

в інженерних, фінансових і комп‘ютерних спеціальностях. Тим не менш, зниження загальної частини 

людської праці стосуватиметься насамперед країн, які розвиваються, де недолік новітніх технологій досі 

компенсується дешевою робочою силою.  

Отже, в цілому можна зробити узагальнений висновок: сучасна людина з одного боку,д уже активно 

сприяє технічно-технологічному прогресу, який приносить багато корисного і цікавого в повсякденне 

життя людей. Але, з другого боку, сучасна людина через означений прогрес скорочує ринок праці. А це 

ставить питання про появу у найближчому майбутньому масштабної соціальної групи безробітних, людей 

без роботи, які не зможуть забезпечити себе і свої сім‘ї. Тобто розвиток сучасної технічно-технологічної 

цивілізації може причинити те, що значна маса людей втратить свою економічну значимість і буде 

непотрібною у своєму суспільстві. Такий песимістичний сценарій, зрозуміло, не радує. Але з ним треба 

рахуватися. І робити усе можливе, щоб він не стався. 
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ГЕДОНІЗМ ЯК ЦІННІСТЬ СУЧАСНОГО СВІТУ: ВИТОКИ Й ПЕРСПЕКТИВИ 

Духовні умонастрої сучасних соціумів у представленні життєдіяльністю їх громадян є ближчими, як на 

мене, до поглядів кіренаїків, що передували Епікуру, аніж самому філософові Давнього світу, бо, якщо він 

віддавав належне розсудливості, що дає шанс поєднати чесноти із задоволенням, то для стихійних 

послідовників Аристипа з Кірен безмежність бажань формує підґрунтя реальності. Наші сучасники 

свідомі необхідності рахуватися із законом, та  мало хто на практиці погоджується  з визнанням свободи 

як прийняттям власної обмеженості, однак саме вони формують мейнстрим активності сучасного 

консюмерізованого суспільства, підносячи свободу примітивного егоїзму у якості цілі та цінності 

поцейбічного буття. Проте суспільство, яке бере на штандарти такі «слогани» саме сформоване на 
принципово інших засадничих цінностях. З відомих праць Макса Вебера. «Протестанська етика та дух 

капіталізму», «Філософія господарювання», з численних художніх творів та філософсько-історичних 
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дописів, ми можемо робити певні висновки стосовно радощів суспільств, залучених до модернізаційних 

трансформацій: – для протестантської спільноти  робота виступає  джерелом господнього благословення ( 

радість від почуття себе праведним), присутньою є радість накопичення, вітається економність, 

скромність і самодисципліна. Відтак ми бачимо, що така насолода має специфічний характер, при 

обмеженні, аж до заперечення впритул, фізичного аспекту радощів, оскільки практикується звичаєва 

регуляція харчової поведінки та сексуального життя. 

Модерний розвиток, як особливий, раціонально зорієнтований спосіб облаштування суспільного життя, 

передбачає, як кожне історичне утворення, соціально визначений характер задоволення й радощів, який 

походять з певного форматування життєвого простору особистості, налаштованості на невпинне 

зростання і сподівань на поцейбічну винагороду у позитиві загального поступу. Ми зустрічаємося з 

виокремленням та акцентуванням окремих цінностей у якості дороговказів (що є типовим для будь-яких 

спільнот й суспільств), але, наразі, задоволення від технічної складової – ілюзії раціонального 

владарювання. Відтак, насолода життям, яку ще вищезгадувані древні (лист Епікура Менекею) покладали 

початком і кінцем щастя [1] може обґрунтовуватися: 1) негативним чином - як відсутність страждання; 2) 

негативним чином – як жертовність самообмежень, а може розгорнутої аналітики щодо процесу 

задоволення потреб, і того, яким чином співвідносяться задоволення, насолода та радість. До того ж, 

важливою виступає і контекстуальність середнього та мікросередовищного рівнів, нюанси патернів 

індивідуального сприйняття та поведінки. Якщо просто вдоволення може бути поза контекстним 

одиничним актом, ілюзорність якого є очевидною для багатьох (усіх), окрім самого персонажу, то радість 

як процес, має більшу кількість конотацій, а щастя взагалі має своїм опертям інтерпретацію зв‘язків з 

реальністю.  

Особи, що прагнуть задоволень, вбачаючи у них шлях до щастя, але не опікуються справжньою 

запорукою щастя – бажанням і умінням створювати й віднаходити смисли, конструювати багатоманітність 

осмисленого існування, зорієнтовані деструктивно – і до власного життя, і до суспільства, яке руйнується 

такою новою (у порівнянні з  потрактуванням Епікуром ) негацією -  споживати, а не творити. Звичайно, і 

споживання може (і є) процесом відтворення і творення особистості, але тільки за умов зростання 

культурного, символічного та соціального капіталу людини. Тобто цінністю розвинутого, 

конструктивного гедонізму є споживання свідоме, де корисне і щасливе стають подовженими 

результатами вибору та обмежень. І хоча неможливо вирахувати кількісно і відразу для усіх «нормативи» 

ціннісної поведінки щасливого актора суспільних взаємодій, та усе ж варто прислухатися до 

інтелектуального доробку такого прибічника філософії утилітаризму як  .Чернишевский, бо саме він 

запропонував вирізнювати задоволення високі та низькі, і, що важливо, як на мене, робили акцент не на 

моралізаторстві, а на дослідженні культурно-історичного контексту насолод, бо саме зв'язок 

індивідуальних радощів із тим, що виходить за межі окремішнього буття, дає зв'язок суб‘єктивного із 

об‘єктивним, і приносить справжнє задоволення у повсякденні як радість буття, бо, наприклад наукові 

розвідки привабливі для справжнього вченого саме процесами виявлення змістовності, і, завдяки цьому, є 

цінністю загальнолюдською і особистісною.  

Отже, політичні, економічні, зміни на краще неможливі поза системною трансформацією суспільного 

життя, впровадженню емансипаційних цінностей модерну і після модерного суспільства у 

конструктивному поступі преференцій гуманітарному виміру, бо лише адекватне, ноосферо відповідальне 

потрактування останнього дозволить поєднати задоволення, радість і щастя у їх індивідуальному та 

суспільному аспектах.  
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ЄС ЯК ФАКТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ 

Світова історія вміщує в собі неймовірну кількість фактів про різні процеси, події, відомості про людей, 

терміни та інше. Кожного століття, року, дня відбувається якась подія, що вносить різні корективи у життя 

мільйонів. Так із появою терміну «модерн», світ почав розглядатись з іншого боку. Спочатку, в V столітті 

було вперше вжито слово «модерний», а з другої половини ХХ століття «модернізація» та «модерн» 

набувають найважливіше значення у соціології. [1, c.12-35]  
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Перевага цього процесу у тому, що це практично незворотний процес, утворені в ній економічні і 

політичні інститути обороняють самі себе. На сьогоднішній день не кожна країна може модернізуватись. З 

відомих, вже ознайомлених з цим процесом, країн можна виокремити такі як: Нова Зеландія, Австралія, 

Японія, США, Південна Корея, Туреччина, Канада, Чилі та країни ЄС. 

Наприкінці ХХ століття в історію ввійшла подія, яка була яскравим прикладом для можливості процесу 

«модернізації». 24 серпня 1991 року на теренах Європи, Українська держава вийшла з меж СРСР та 

отримала свою незалежність. На початку  не було створено такого поштовху, що призвело до утворення 

політичних та економічних інститутів, які створювались верхівкою. Це призвело до утримання 

українських економічних, енергетичних та інших ресурсів, у руках сусідніх імперських верхівок. З іншого 

боку, спільноти, соціальні групи, дивлячись на діяння влади протягом років, не змогли створити великих 

поштовхів для покращення ситуації своєї держави.  

З одного боку, було багато різних «перемог» у соціально – культурній сфері за період незалежності 

[дот.1]. На жаль, це не змінювало позицій свідомості влади, котра все й далі працювала на свою користь. 

Протягом певного часу, передумов для модернізації стало більше: створення апарату держави; утворення 

нового покоління, що за допомогою новітніх технологій більше схильні до модерного мислення; 

національна ідея та культура стали сильнішими за допомогою українізації.  

З усвідомленням суспільства їхніх прав та рівня життя, вимога підписати з ЄС, Угоду про асоціацію, стала 

новим підґрунтям для революційного процесу. Постало розуміння того, що агентами економічної  

модернізації можуть бути іноземні інвестори, які через місцевого агента модернізації, державного 

капіталу,  інвестували б ресурси і експортували б технологію в дану економіку.  

На прикладі Польщі, можна спостерігати ті зміни, що могла б отримати й Україна при підписанні угоди. 

Протягом п‘яти років членства в ЄС, від Євроспільноти країна отримала 30 млрд. євро. За кошти ЄС в 

більшості було дофінансовано будівництво бібліотек, стадіонів, автошляхів та іншого. ВВП країни з 2004 

року зріс, а безробіття знизилось. [2] Відбулась економічна інтеграція, зростання закордонних інвестицій 

та зміни, що покращили стан країни.  

Новина про домовленість з ЄС підняла мільйони людей. Ідея свободи та покращення економічних, 

політичних сфер життя  стала все більшим прагненням для української спільноти. Не отримавши обіцяних 

змін, люди почали виступати за свої права.  Використовуючи національні гасла, активна частина 

суспільства утворила різні рухи, як волонтерські, добровольські як у підтримку інших хто був у центрі 

пізніших подій, так і задля збереження ідеї і можливості до вступу в ЄС . Почалась боротьба з корупцією, 

за допомогою нових вимог, разом з поширенням новітнього політичного націоналізму нації. 

Шлях до виходу на один рівень розвитку з іншими країнами полягає в утворенні результативної державної 

влади в Україні. Ефективність механізму держави характеризується вмінням Президента, Парламенту та 

органів виконавчої влади, діяти в згоді, формувати та втілити в життя неподільну політику держави. 

Президент, як основа держави, повинен об‘єднати опозиційні та владні політичні сили Уряду та 

Парламенту задля досягнення політичного плану, гарантування єдності та безпеки нації.  

Представницьким органом потрібно бути Парламенту, який призначається виборцями. Основна робота 

цього органу зобов‘язана спрямовуватись на ревізування виконавчої влади, реалізацію реформ і головних 

програм розквіту на законодавчому рівні. Ціль такої діяльності полягає в недозволенності без 

результативності, відходження від політичних цілей держави. Реалізація та формування державної 

політики повинна відтворюватись Урядом України, який має бути представником  політичного 

керівництва держави. Уся діяльність державних органів повинна гарантуватись законами та Конституцією 

України. 

Отже, ці 25 років незалежності на початку не приносили глобальних змін у покращення стану держави та 

вихід на один рівень з кращими. Протягом років намагання щось змінити верталось до початку. З великим 

поштовхом, який створився за допомогою української спільноти, відбувся новий етап – революційний, 

який призвів до початку модернізаційного процесу, не скільки у економічній сфері, скільки у свідомості 

утворювачів.  

Та для покращення і підсилення цього процесу, потрібно і надалі вносити зміни в освітні, фінансові, 

владні та інші реформи та висвітлювати думки не лише еліти, а й суспільства. З урахуванням прикладів 

інших країн та внесенням змін, процес модернізації буде невід‘ємним.  
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ПОМІЖ ІДЕАЛОМ ДЕМОКРАТІЇ ТА РЕАЛІЯМИ АВТОРИТАРНОЇ РЕАКЦІЇ: СОЦІАЛЬНІ 

АМОРТИЗАТОРИ 

У політичному житті почала простежуватись нерівновага між складністю проблем, що з‘явилися, і якістю 

політичної культури. Активізація однієї частини суспільства приводить до активізації іншої, яка може 

набувати принципово протилежного спрямування. Вихід із цієї ситуації не може бути знайденим ані у 

виборі одного із цих полюсів на шкоду іншому, ані в різкому переходу від однієї альтернативи до іншої, 

бо це приносить лише ефект відстрочки. Вихід у пошуку третього варіанту, на основі реалістичного 

усвідомлення стану справ і щоденної копіткої роботи в напрямі опрацювання культури політичного 

компромісу, суспільного консенсусу. Для того, щоб подолати поріг напруженості, потрібен досить 

великий розбіг з поступовим нарощуванням кроку новизни, а це неможливо без нарощування демократії, 

плюралізму, діалогу тощо, що може стати результатом якісних змін у культурі, в зростанні творчого 

потенціалу широкого громадянства. Надто різке розширення кроку новизни соціальних змін без 

забезпечення їх відповідним масштабом і рівнем творчості мас – неминуче приведе до того, що в 

суспільстві створиться культурний і політичний вакуум, який викличе дезорганізацію відповідних сфер 

громадського життя. 

 За цих умов, важливу роль мають відіграти соціальні амортизатори – соціокультурні інституції, сприйняті 

до сигналів нарощування соціальних протиріч, які стимулювали б здатність суспільства до своєчасного 

коригування кроку новизни. Такими соціальними амортизаторами в сучасному світі є свобода преси; 

парламент, що включає опозицію; демонстрації, вибори та плебісцити; широка мережа центрів по 

дослідженню громадської думки; представники національного бізнесу, профспілки, працівники 

інтелектуальної сфери, діячі культури, народної освіти й медицини тощо. Соціальні амортизатори 

переводять (відразу або потенційно) небезпечні процеси у предмет щоденної стурбованості суспільства, 

зменшуючи надію на те, що воно якось само собою все владнається, або хвороба буде загнана всередину . 

В нашому перехідному суспільстві, обтяженому розколом, такі соціальні амортизатори можуть видаватися 

небезпечними, так як самим фактом свого існування вони народжують для декого дискомфортний стан, 

стають реальним каналом активізації архаїчних сил, локального регіоналізму, вічової стихії. Але все це – 

лише страх перед громадськими інститутами та їх функціями, до яких ми ще не звикли. Соціальні 

амортизатори поступово, але неухильно переосмислюватимуть систему цінностей і моральні ідеали як 

представників ліберального спрямування, так й широких мас з традиційними настановами, 

професіонально формуючи утилітарний ідеал перехідної цивілізації – свого роду гібридні соціокультурні 

цінності суспільства, яке має подолати поріг напруженості, вийти на рівень розуміння своєї мети та 

шляхів її досягнення. 

 Вихід України із стану суспільства перехідного типу  залежатиме не від заморських рецептів, а від 

генофонду минулих поколінь .В основі консенсусу лежить здатність людей до усвідомлення спільності 

долі: в минулому спільна слава і каяття, в майбутньому – спільність мети, морального ідеалу для 

вирішення завдань, які і забезпечують суспільну громадську злагоду для вирішення завдань, поставлених 

добою. Наявний у суспільстві розкол є головною перепоною консенсусу, оскільки діяльність розколотих 

частин спільноти викликає недовіру та дискомфортний стан одних до інших. 

 Однією із передумов забезпечення консенсусу є формування консолідуючої державницької ідеології, яка 

забезпечить єдність суспільства в перехідній ситуації, коли в світосприйманні великих мас людей 

губиться справжній сенс історії, а наслідки діяльності виходять з-під контролю свідомості. В умовах 

розколу  формування нової ідеології вимагає особливих методів, усвідомлення того,що це може бути лише 

гібридний ідеал, який би підводив під консенсус тимчасове підґрунтя обмеженої злагоди, певної 

вибірковості елементів масової свідомості, які змогли б утримати суспільство біля порогу катастрофічного 

розпаду.  

Несприйняття прагматично налаштованої частини населення, яка відсторонюється від діалогу, 

плюралізму, ідеї про створення моделі гібридного ідеалу – це претензія на монопольне трактування 
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суспільного життя в країні. Зусилля, спрямовані на досягнення політичної стабільності й сталого 

економічного розвитку, послідовне впровадження у всіх сферах суспільного життя верховенство закону і 

рівність перед ним усіх громадян, мають розглядатися як безумовна необхідність в діяльності будь-якої 

політичної сили, яка сповідує принципи не декларативного, а справжнього патріотизму.  
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КАТЕГОРІЯ «ПОЛІТИЧНОГО» У КАРЛА ШМІДТА 

Для кожної галузі знань притаманна наявність визначних осіб , котрі закладають фундамент, загалом, всієї 

науки. Як для англійської та американської літератури – Шекспір, як для української історії – 

Грушевський, так відносно рівнозначне місце в політології займає  Карл Шмідт. 

Як політичний теоретик взагалі розумів категорію «політичне» ? Чим оперував при написанні своєї праці 

під назвою «Поняття політичного»? Завдяки чому німецький вчений виділився серед інших науковців? 

Саме такі питання ми розглянемо в контексті його праць та поглядів вцілому.  

Перш за все хочу зазначити, що мова йтиме не про «політику», а про «політичне», що важливо розрізняти 

між собою, адже при неправильному визначенні самого поняття втрачається сутність і загальна ідея. 

Політичному Шмідт надавав доволі не тривіальне визначення. Він говорив, що це «є там і тоді, де і коли 

має місце публічне протиставлення великих груп розділених між собою за принципом «товариш – 

ворог»». Іншими словами, це постійна боротьба ворогів, котрі мають у вищих ешелонах влади своїх 

друзів. Що саме цікаве, автор майже не згадує про «товаришів», а от про «ворогів» він говорить більш 

конкретно. Так звані опоненти не завжди бувають особистими ворогами і зустрічаються випадки , коли 

вони були колишніми товаришами. Це не ті люди, котрі мені не корисні, котрі мені бридкі чи надоїдливі, а 

це саме та людина інтереси з якою в нас не сходяться виключно через призму політичних відносин, а 

точніше з інтересами групи до якої я належу. Акцентуємо увагу ще на одній речі : політичне протистояння 

розглядається як боротьба між певними групами і об‘єднаннями; повністю виключається наявність однієї 

особи як індивідуального учасника такої  «суперечки». 

Зрозуміло, що таким дедуктивним методом простіше було б звести ці групи до більш загальних понять і 

сказати, що політика існує там, де є держава. І було б вірно, але потрібно враховувати , що держава без 

«політичного» - неможлива, а от в свою чергу «політичне» без держави – можливе, адже існують такі 

випадки, що держава  за певних політичних обставин взагалі відсутня ( ще історично не склалась, не грає 

ключової ролі, тощо). Тому можемо зробити висновок, що «політичне» апріорі важливіше і для Шмідта 

являється принциповою річчю. 

Цікаво дослідити еволюцію такої концепції. 1927-го року Карл Шмідт опублікував в одному із тематичних 

німецьких журналів, заснований М. Вебером, відносно невелику статтю. Вона не закарбувалася в пам‘яті 

читачів як річ, котра варта уваги, тому Шмідт неодноразово змінював спосіб викладу основної ідеї статті. 

Зокрема, через певний час виходить брошура, яка піддавалася критиці тогочасними авторитетами 

політичної думки, як Л. Штраусом, Г. Моргентауом . Останній  з часом висловлював своє задоволення  

фактом, що йому в тій чи іншій мірі вдалося повпливати на погляди Шмідта. Забігаючи на перед зазначу, 

що в 1963році, на схилі літ автор широко розкриє цю тему, котра згодом буде викладена як книга і в 

додаток він створить нову брошуру щодо проміжного розгляду поняття «політичного». Поява 

вищезазначеної праці була спричинена низкою факторів серед яких першочергове місце відноситься тому 

факту, що науковець вважав себе неправильно зрозумілим в Європі. Він говорив, що: 

- стан європейської політичної думки є доволі стабільним; 

- в Європі існує власне «право народів» ( є держави, як політичні одиниці, котрі ведуть між 

собою війни, опираючись на створену армію. Дані війни розпочинаються на певних ґрунтовних 

підставах, вагомих причинах. Мирні жителі не приймають участі в цих протистояннях); 

Після смерті політолога перед його прибічниками постала проблема, котру їм так і не вдалось усунути. 

Справа в тому, що Шмідт зазначав, що людина стає в повному сенсі людиною лише тоді, коли він 

являється політичною істотою. Таку позицію він запозичив ще у греків. Тобто виходить, бути людиною – 

означає бути воїном;  бути воїном – означає бути готовим вести війну ,а не вести дискусію, 

дискредитувати опонента і т.д. і найголовніше : убивати самому – означає бути готовим, що уб‘ють тебе. І 

тут виникає цілком логічне питання відносно стану внутрішнього життя держави. Чи можна рахувати до 

цього наявність політичних партій ? Однозначно - ні, адже для науковця це другорядні «війни». Він не 

ставив за мету розпалити суперечки всередині держави і навпаки вважав, що справжня політика має місце 
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лише там, коли питання йдеться про регулювання зовнішніх відносин. Особисто я не можу не погодитись 

з такою думкою, адже саме такий вид, як-не-як є більш прозорішим та має вищий ступінь офіційності, 

якщо можна так сказати.  

Серед прибічників Шмідта – Лео Штраус, Ю.Хабермаса, Ж.Деррід і.п., та жоден з них надалі не 

підтримував розвитку «політичного» , як центральної категорії. Прибічником його ідеї став Жульєн 

Фрейнд, французький соціолог й консерватор, в 60-х роках написав велику дисертацію, де розвивав ідеї 

Шмідта. Якщо говорити про сучасних прихильників, то серед них - Шанталь Муфф, сучасна бельгійська 

політична діячка, якій вдалось в певній мірі продовжити ідею Шмідта та через призму його основних 

теорії розвинути думку «політичного» у модернізованій інтерпритації. 

 

Реус Л. Є. (м. Київ) 

levreus17@gmail.com 

МІЖ ОСЛО ТА ТБІЛІСІ: ДВА ПОГЛЯДИ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ 

Сьогодні існує близько 17 форм співпраці між Європейським союзом та країнами, поза його меж, від зони 

вільної торгівлі до низки угод про економічну та політичну співпрацю. Проте, ми можемо виділити 2 

основні форми співпраці між ЄС та іншими країнами, що не входять до його складу: наявність угоди про 

асоціацію та зону вільної торгівлі (Грузія, Молдова, Україна) і членство у Європейській асоціації вільної 

торгівлі та економічному союзі (Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн, Швейцарія). 

Минуло понад два роки відтоді як була підписана угода про асоціацію між Україною та ЄС. І якщо угода 

про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС діє, навіть в обмеженному форматі, то майбутне політичної 

асоціації здайється досить невизначенним. Так, нещодавно стало відомо, що уряд Нідерландів - останньої 

країни ЄС, що досі не ратифікувала угоду про асоціацію з Україною, виступив проти ухвалення угоди без 

додаткової уточнювальної декларації. Згідно з заявою прем‘єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, у 

декларації ―має бути зауваження, що угода про асоціацію не буде першим кроком на шляху до членства 

України в Євросоюзі‖ [1]. Крім того, у декларації повинно бути зазначено, що ЄС не надаватиме Україні 

військову і додаткову фінансову допомогу, а угода не дає права на вільний рух робочої сили між 

Україною та ЄС [1]. 

В той час коли між українськими та європейськими політиками йде дискусія щодо майбутнього асоціації 

та безвізового режиму, слід розглянути вплив двух головних форм відносин між країнами-членами та не 

членами ЄС на національну економіку, тобто форму асоціації (Грузія) та форму членства в економічнії 

зоні (Норвегія). 

Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі між Грузією та ЄС діють з 1 липня 2016 року. Безумовно, 

говорити про результати цих подій передчасно, проте за 3 квартали 2016 року торгівельний дефіціт країни 

збільшився на 134% в порівнянні з 2015 роком, сягнувши $1,269 млрд (що є еквівалентом 9,08% від ВВП) 

[2]. Слід також зазначити, що незважаючи на дію зони вільної торгівлі, товарообіг з країнами ЄС впав на 

9,3%, при тому що грузинський експорт в країни ЄС сократився на 22%. Головними торгівельними 

партнерами Грузії є Канада, Турція та Азербайджан, так само як й головними інвесторами в країну [2]. 

Іншу ситуацію ми можемо побачити в Норвегії. Так, Норвегія, не входячи до складу ЄС, є членом 

Європейської економічної зони та асоціації вільної торгівлі, а двосторонні відносини між Осло та 

Брюсселем регулюється 74 окремими договорами. Хоча приблизно 75% норвезьских законів та 

нормативних актів пов‘язані з законодавством ЄС, національний уряд зберігає контроль над 

регулюванням галузей економіки [3]. Таким чином, двосторонні відносини між Брюсселем та Осло носять 

не директивний, а договірний характер.  

Сьогодні Норвегія має найвищий в Європі рівень ВВП по парітету купівельної спроможності ($64,451 в 

2015 році), а профіцит торгівельного балансу в 2015 році дорівнював $387,3 млн [4]. За прогнозами 

експертів, в 2016 році торгівельний профіцит сягне вже $785,4 млн. У той же час, 75% норвезьского 

експорта йде до країн ЄС, головними торгівельними партнерами королівства є Німеччина, Велика 

Британія та Нідерланди [4]. 

Таким чином, на нашу думку, саме практика двосторонніх відносин між Норвегією та ЄС є прикладом 

того, як європейська країна може ефективно співпрацювати з найбільшим єдиним економічним простором 
у світі, використовуючи як переваги такої співпраці, так і захищаючи власні національні інтереси, 

підтримуючи національний бізнес та промисловість, котрі безумовно, є основою економічного розвитку. 

mailto:levreus17@gmail.com
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СОЦІАЛЬНІ ІННОВАТОРИ ЯК КЛЮЧОВІ АГЕНТИ ЗМІН СУСПІЛЬНИХ ПРАКТИК 

Феномен соціальних іноваторів в Україні став помітним під час Революції гідності. Події, які відбулися у 

2013-2014 рр., стали каталізатором прояву в громадській та політичній діяльності особливого типу людей, 

відомих у соціології як соціальних інноваторів. В Україні активно почали себе проявляти суспільні групи 

нового типу, які почали змінювати неформальні правила гри у суспільстві.  До цих груп можна віднести 

волонтерів та громадських діячів, але не лише їх, оскільки соціальні іноватори - це соціологічне поняття, 

яке позначає соціологічну групу, зусиллями якої в суспільстві поширюються новації. Тобто до соціальних 

інноваторів можна віднести і тих людей які впроваджують новації у сфері свого власного життя, та 

власного оточення. А у разі можливості інституційних змін, впроваджують їх в політичне поле. Російські 

соціологи (Абрамов  Р. М. та Зудіна А. О.) провели емпіричні дослідження російського соціуму, щоб 

встановити характеристики, якими володіють соціальні інноватори. В результаті дослідження було 

виявлено, що соціальні інноватори складають 13-17% відсотків від усього дорослого населення. 

Результати емпіричних досліджень свідчать, що соціальні інноватори є більш молодшими ніж все 

населення країни; вони є освідченими спеціалістами, керівниками або підприємцями;  отримують більш 

високу заробітну плату в порівнянні з населенням в середньому; досить добре володіють сучасними 

технологічними новинками - починаючи від лептопу та смартфону, закінчуючи спортивним обладнанням; 

досить активні користувачі мережі Інтернет та соціальних мереж; активно використовують інститути 

культурної індустрії - читають книги, відвідують музеї, театри та галереї. 

Якщо серед населення частка людей що регулярно відвідують театри, концерти, виставки становить 17%, 

то серед соціальних інноваторів цей показник становить 47 %.  

Серед інноваторів частка тих, хто в останні 2-3 роки отримував додаткову освіту чи підвищення власної 

професійної компетенції, становить 37%, тоді як серед усіх респондентів у віці 18-35 років таких - 17%.  

З погляду соціології споживання соціальний час  є відносним і вимірюється конвертацію його в інші 

ресурси. Різні люди неоднаково володіють здатністю такої конвертації. Те, як індивіди використовують 

свій час,  може слугувати основою для соціальної деференціації [Ильин В.И. Потребление как дискурс: 

Учебное пособие. - СПб.: Интерсоцис, 2008. 446 с.]. 

Згідно результатів дослідженя, соціальні інноватори розглядають час як дуже цінний ресурс, і 

намагаються раціоналізувати його використання, використовуючи навички тайм менеджменту, жорстко 

розписують свій розпорядок дня, складають  список завдань, які потрібно зробити.  

Вони специфічним чином проводять свій вільний час. Їх відпочинок носить активний характер та є 

способом самореалізації поза межами своєї професії.  

Невід‘ємною ознакою будь якого виду капіталу у відповідності з концепцією П. Бурдьє є його здатність до 

конвертації - перетворення в інший вид капіталу [Бурдье П. Формы капитала // Западная экономическая 

социология: Хрестоматия со-временной классики / Сост. и научн ред. В.В.Радаев. М.: РОССПЭН, 2004. С. 

519- 536]. І соціальні інноватори  чудово володіють здатністю конвертувати свої капітали. 

Цікаво, що інноватори приділяють значну кількість свого часу додатковій освіті, як фактору що може 

підвищити їх шанси підніматися соціальної драбиною вгору, отримувати більш цікаву та більш 

оплачувану роботу, спілкуватися з більш освідченими людьми; спорту, який, на думку опитаних, дає не 

лише гарний вигляд тіла, та хороше фізичне здоров‘я, але й сприяє виробленню таких якостей як 

http://forbes.net.ua/ua/news/1423313-ryutte-niderlandi-proti-chlenstva-ukrayini-v-es
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дисциплінованість, цілеспрямованість, наполегливість, вміння конкурувати з іншими, що є дуже 

важливим у сучасному конкурентному світі;  подорожам, які розширюють горизонти свідомості та 

дарують емоційне задоволення; інвестуванню в своїх дітей, приділяючи їм більше часу та розвиваючи їх, 

навчаючи їх навичкам, які дозволять дітям у майбутньому краще соціалізуватися та адаптуватися до вимог 

сучасного суспільства. При виборі книги, вистави, або фільму вони дуже вибіркові, віддають перевагу 

лише тим творам мистецтва, що дають можливість їм пізнати щось нове, дають ―їжу‖ для роздумів. Тобто 

можна впевнено стверджувати, що соціальні інноватори володіють навичками довгострокового 

планування,  вони активно накопичують різні види капіталу, та вміло користуються ним.  

Варто зазначити, що є глибока потреба в дослідженнях портрету українських соціальних інноваторів, щоб 

краще розуміти, що сприяє розвитку суспільства сучасного та модерного, суспільства готового до 

впровадження конструктивних змін.  

Оскільки на сьогодні подібних глибинних досліджень соціального інноваторства в Україні, не 

проводилося.  

А як відомо, щоб бути сучасним суспільством з розвиненою економікою та  розвинутими демократичними 

інститутами, потрібно досліджувати конкретні фактори та умови які сприяють збільшенню кількості 

новацій, та переходу їх в соціальні інновації. 

Саме ставка на дослідження прогресивних, модерних груп українського суспільства може дати відповідь 

на питання як саме змінювати Україну, та чому новації в Україні не стають соціальними інноваціями. 

Також потрібно, на основі глибинного дослідження українського соціуму, сформулювати стратегію 

поширення соціальних інновацій та зробити ставку на методи, що сприяють збільшенню критичної маси 

групи соціальних інноваторів в структурі суспільства. 

Також варто зауважити, що важлива розробка саме власного, не запозиченого шляху розвитку, та 

дослідження власного суспільства, оскільки кожне суспільство містить свої унікальні особливості 

функціонування та неформальні норми. Тому не можна просто скопіювати чужу модель розвитку та 

впровадити її в Україні. 

 

Рубанець О. М. (м. Київ) 

rubanets@gmail.com 

МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ 

Актуальність дослідження майбутнього України як об‘єкту політичного процесу зумовлене необхідністю 

реалізації суспільних стратегій розвитку. Складність політичного процесу в Україні демонструє 

нелінійний, непрогнозований характер розвитку, зумовленість на реалізацію оперативних завдань та 

відсутність стратегій, які окреслювали б майбутнє облаштування держави. Соціальні трансформації при 

цьому, як адаптаційні, так і розвиваючі, становляться такими, що накопичуються, але не проясняють 

майбутнє України у світлі світових стратегій глобального розвитку, насамперед формування  

інформаційного суспільства та суспільства знання. Процес керування неузгодженими стратегічним 

планом розвитку суспільства соціальними трансформаціями є стихійним процесом складання цілого, що 

складається з окремих соціальних змін. Настає необхідність перейти від оперативної регуляції цього 

процесу до стратегічного управління. Відсутність стратегічного виміру політичного процесу позбавляє 

країну перспективи, а її громадян - майбутнього. Європейський вектор розвитку не вирішує цього 

питання, тому що у Європі є кілька ешелонів розвитку країн. У сучасному глобальному світі глобалізація 

стає тим комплексним процесом, який втягує всі країни в економічні, геополітичні та комунікативні 

процеси, стаючи по суті рамковою структурою, що визначає майбутнє. 

Майбутнє України як об‘єкт політичного процесу твориться кожного дня. Відсутність стратегії розвитку 

робить процес створення майбутнього стихійним і неузгодженим, позбавляючи націю державотворчої 

перспективи. 

У сучасному світі постіндустріалізм, модернізм, постмодернізм із теорій та концепцій перетворилися на 

епохальні явища, що визначають культурну добу та процеси модернізації. Однак в останнє десятиліття 

внаслідок накопичення критичних геополітичних, суспільних, економічних і соціальних змін до цієї 

рамкової структури у різних країнах світу формується неоднозначне ставлення. Поява великої кількості 
робіт, присвячених неможливості керування змінами, що накопичуються та зростають, створюють нові 

суспільні ризики та загрози. Усе це зумовлює необхідність чіткішого відбору нового рамкового образу 
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майбутнього суспільства. Теорія інформаційного суспільства за умов розвитку американської, азійської та 

європейської моделей і водночас стрімкого укорінення інформаційних технологій в онтологію буття 

людини та функціонування різних суспільних сфер в усіх країнах світу знаходиться у більш вигідному 

становищі, ніж інші теорії. Для перетворення її на ціль соціальних трансформацій потрібно зробити низку 

кроків, які зафіксують побудову інформаційного суспільства як об‘єкт політичного процесу. Для цього в 

Україні є необхідні передумови: активізація дій уряду зі впровадження електронного уряду та 

електронного урядування, здійснення практичних кроків інституалізації забезпечення кібербезпеки, 

збільшення обсягу надання інформаційних послуг населенню, розвитку електронного документообігу та 

знаходження нового іміджу окремих міністерств на основі розвитку інформаційних і комунікативних 

зв‘язків.  

Створення майбутнього України як формування інформаційного суспільства вимагає закріплення цих 

кроків у політичних документах, що забезпечують реалізацію цієї суспільної стратегії. Вони визначать 

етапи, конфігурацію й терміни, стаючи основою політичної волі. Вимушена часткова деіндустріалізація 

внаслідок втрати контролю за розвитком тимчасово окупованих промислових регіонів актуалізує розробку 

економічних, інфраструктурних і соціальних аспектів побудови інформаційного суспільства в Україні. Це 

забезпечить конкурентоспроможність України у світовому змаганні країн, яке визначає вектор 

майбутнього. Комп‘ютеризація та інформатизація можуть стати основою модернізації промисловості, 

транспорту, інфраструктури, освіти та науки. Мережеві стратегії на основі розвитку науково-освітніх 

мереж України стають основою розвитку освіти, культури, телемедицини тощо. Переведення в 

електронну форму земельного кадастру, обліку трудових ресурсів, створення баз даних і баз знань, у тому 

числі інвесторів житлового будівництва, широке запровадження електронних платежів створюють 

необхідну базу для реалізації соціальних функцій за  рахунок інформаційних технологій. Це створює 

практичне підґрунтя для розвитку соціальної функціональності й трансформації соціальної онтології - 

розбудови якісно нової онтології розбудови інформаційного суспільства, яка забезпечить 

конкурентоспроможність України та створить основу для її руху у майбутнє.  

 

Руда В. В. (м. Київ) 

VIKTIRJA@rambler.ru 

ПОНЯТТЯ СИМВОЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Нещодавно в одному із глянців, котрі орієнтуються на написання статтей на політичну тематику я 

побачила словосполучення «символічна політика». При пошуках в мережі Інтернет неодноразово бачила 

багатопланове пояснення  такого явища.  

Як відомо, існує надзвичайно багато способів формування назв для процесів, котрі задають сенсові межі 

сприйняття соціальної реальності: ідеологія, дискурс, політична культура і т.д. В ряду цих іменників 

словосполучення «символічна політика» займає особливе місце, адже дозволяє побачити поле формування 

процесів вцілому.  

У витоків необхідності вивчення символічних аспектів політики стоїть політолог  Мюррей Едельман, 

котрий в 1961- 1964 роках одна за одною опублікував  дві книги « Політика, як символічна діяльність» і 

«Символічне використання політики». Основна ідея Едельмана заключалась в тому, що політика має 

розглядатись як символічна форма. Саме він вперше намагався пояснити емпіричні невідповідності між 

тим як політичні інститути демократичного суспільства мали б функціонувати і як вони функціонують 

наразі. Підхід даного філософа не породив цілковитого початку, але тим паче його ідею наслідували, і 

насьогодні мається велика кількість тематичної літератури, котрі включає в себе цілий блок понять із 

прикметником «символічний» : символічна політика , влада, капітал, символи в політиці, символізм 

політики і т.д. При цьому варто зазначити, що в більшості випадків «символічний» має мало спільного із 

основоположного поняття «символ», втрачається те сурове значення, який розробляли О.Лосєв та Ю. 

Лотман, як фундаментальний знак для безкінечного ряду проекцій. Тобто в реальності «символічний» 

використовується  виключно в загальному значенні . 

Поняття «символічна політика» використовується як в широкому так і у вузькому значенні. У вузькому 

значенні не рідко використовується як метод протиставлення реальної політики як дій, котрі мають  

матеріальні наслідки і політики символічної, як ще одного із способів заміни імітації реальної політики. 

Особисто я пропоную апелювати до розгляду «символічної політики» в широкому значенні, адже на мій 

погляд важливо слідом за П‘єром Бурдьє розглядати значення, як важливий аспект категорії політичного. 

В такому випадку можна розглядати символічну політику як  сукупність факторів впливу на розвиток,  

https://vk.com/write?email=VIKTIRJA@rambler.ru
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конкуренцію різних способів розуміння соціальної реальності.  Як аналог символічній політиці в цьому 

випадку може розглядатись  ідеологічна боротьба. Та на мій погляд поняття символічної політики є 

щонайбільш вдалим. Для цього існує дві причини: 

I. Поняття ідеології достатньо чітко асоціюється із системами сенсів. На даному разі, 

розглядаючи політичні процеси, натикаємося на певні гібридні конструкції, котрі не відповідають 

ідеології як системі. 

II. Поняття ідеології асоціюється із словесними формами  вираження сенсу. Сучасна 

символічна політика ніяким чином не зводиться лише до вербальних засобів комунікації, передачі 

інформації, але й включає в себе безпосередньо дії політиків, які в процесі набувають вагомого 

значення. 

Безумовно є цілий ряд факторів котрі впливають на роль символічної політики в суспільстві. До прикладу, 

це поширення законних способів легітимації влади , розвиток технології комунікації, Інтернету . Тобто все 

те, що дозволяє сучасним соціологам називати сучасне суспільство театральним.  Важливо не лише те, що 

роблять політики, але і те, як вони це позиціонують на політичній арені. 

Говорячи про значення «символічної політики», то це ,як мінімум, дозволяє бачити нам зміни в 

політичних процесах у зовсім інших вимірах. Такий підхід орієнтує нас на виявлення різних символічних 

типів політики, тобто дій, стратегій, котрі реалізують різні акти, що формують  систему уявлення. З 

іншого боку цей підхід дає можливість розгляду кожної із стратегій  окремо та фокусувати увагу не лише 

на тому, що говорять політики, а й на всій сукупності символів, котрі присутні в політиці. В якості 

непоганого прикладу може слугувати робота австралійського письменника Грема Гілла  про символізм і 

зміну режиму. На думку Гілла всі редими виробляють своєрідні символічні програми, котрі показують що 

представляє собою суспільство і що являє собою влада в такому суспільстві. Потрібно сказати, що в цьому 

плані відзначився СРСР, після свого розпаду. В СРСР існувала чітко вироблена схема, яка засвоювалась 

населенням різними способами , тому наявність  такого 70-и річного досвіду накладає відбиток на 

очікування чогось епохального в стилі символічної політики.  В кінцевому випадку Гілловський аналіз 

показує, що жодному із пострадянських лідерів СРСР в кожній із країн – колишніх республік так і не 

вдалось придумати логічне пояснення сенсу зміни режиму, котрий міг би прийти на зміну колишньому 

СРСР. Проблему він бачить в тому, що якусь частину із радянського минулого не вдалось інтегрувати і 

незалежне майбутнє. Надзвичайно різким був цей перехід, тому і оцінюється це або надзвичайно критично 

або навпаки – пропагується. Саме така ситуація дає можливість відчути больові пороги символічної 

політики колишніх республік СРСР і показує те, над чим ще варто працювати. 

 

Самойленко Д. Е. (м. Київ) 

d.samoylenko96@gmail.com 

ВИБОРИ В США 2016 І ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

Вибори в Сполучених Штатах Америки э визначною подією не тільки для громадян цієї країни, але і для 

всього світу. Це не дивно, бо розстановка політичних сил на планеті в багатьом залежить від 

волевиявлення Вашингтону, тому за ходом виборів президента, сенату і палати представників США 

слідкували всі.  

Феноменом цієї виборчої компанії можна вважати персону Дональда Трампа. Мало хто може 

похизуватися таким неймовірним дебютом в політиці – будучи практично нікому невідомим раніше, він 

став самою обговорюваною людиною в світі. Прихильники Трампа поважають його за сміливу та 

відверту, на їх погляд, риторику та вважають його особистістю, яка «зможе зробити якісні зміни в 

стагнуючому американському суспільстві та політиці». Опоненти Трампа звинувачують його у расизмі, 

«божевільності» його програм та нездатності як політика виконувати обов‘язки президента США. Цілком 

зрозуміло, що ця особистість стала приводом для численних містифікацій, доходячи навіть до 

звинувачування в шпигунстві на користь інших держав.  

Незважаючи  на те, що Дональд Трамп міг розраховувати тільки на власні сили (за даними FEC 

OPERATING EXPENDITURES THROUGH JUNE за червень витрати Трампа на виборчу компанію склали 

приблизно 2 мільйони доларів США, а його конкурента Хілларі Клінтон – 18,2 мільйонів. Цікаво те, що 

Трамп – міліардер і повністю на самофінансуванні, а Хіларрі – політик і разом з Білом Клінтоном не є 

власниками якогось надприбуткового бізнесу [1]) і підтримку своїх виборців, він вийшов в фінал виборчої 

гонки.  
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Хоча більшість авторитетних видань прогнозували перемогу кандидату демократичної партії (деякі «ліві» 

видання навіть оголошували цифри в 98%-100%  і завчасно святкували перемогу), 8 листопада, в день 

підрахунку голосів кандидат від республіканців стрімко почав вириватися вперед в вирішаючи штатах. На 

 13.11.2016 Трамп мав 290 голосів виборців з 270 необхідних, Хілларі – 228 [2]. Кандидат від партії 

демократів офіційно визнала свою поразку и привітала Трампа з перемогою. 

Республіканцям вдалося здобути перемогу не тільки на одному фронті – вперше з 1928 року [3] президент, 

палата представників і сенат за «слонами». Таким чином республіканці здобули абсолютно гегемонію на 

політичній арені США і лише від них тепер залежить, чи зможуть вони її зберегти. Виборці формально 

проголосують 17 грудня 2016, інавгурація 45 президента відбудеться на 20 січня 2017. 

 Вибори в США були дуже напружені і з неочікуваним фіналом, але які наслідки вони несуть для 

України? Позиція українських політичних діячів є крайнє песимістичною – позиція відновлення стосунків 

з РФ трактується як «проросійська» з витікаючим послабленням підтримки України. Народний депутат 

«Батьківщини» Григорій Немиря вважає, що в штабі Трампа могли виникнути навіть ворожі відношення 

до України [4]. В той же час інша частина українських політичних діячів притримується іншої думки. 

Президент України Петро Порошенко вже привітав Дональда Трампа з перемогою у виборах і наголосив, 

що розраховую на підтримку нового президента. Інші політики вважають, що республіканська партія не 

відмовиться від підтримки України і що «принципи спадковості Республіканської партії» є незмінними.  

Але що сам про Україну говорить Дональд Трамп? Про війну на Донбассі кандидат Республіканської 

партії висловився так:  

«Одна з речей, яка мене дратувала - це була Україна. Зараз я повністю за Україну. У мене є друзі, які 

живуть в Україні, однак, не так давно, коли українська проблема виникла, і Росія пішла на конфронтацію, 
я не відчував, що хтось переживає про це більше, ніж ми. Нас то, що відбувається в Україні, стосується 

найменше, тому що ми від неї далі всіх. Однак, схоже, їх сусіди про це не говорять. Подивіться на 

Німеччину, на інші країни - не схоже, щоб вони дуже переживали. Тому я здивувався, чому країни, які 
ближче не дбають про це». [5] 

Також Трамп виразив своє невдоволення присутності ВС РФ на Донбасі, але не всі його вислови такі 

однозначні. Про ситуацію в Криму думка майбутнього президента така:  

«Більшість жителів Криму зробили вибір на користь Росії, і США повинні це враховувати» [6] 

Також Дональд Трамп виражає певний скепсис щодо вступу України в НАТО:  

«Увійде або не ввійде  - мені все одно. Увійде – чудово. Не увійде – чудово! Мені не подобається те, що 

відбувається в Україні. Але це проблема, яка стосується Європи набагато більше, ніж нас. Так що, вони 

повинні взяти на себе частину відповідальності» [7] 

Отже, якщо опиратися на передвиборчі слова майбутнього президента, він не сильно зацікавлений в долі 

України. США необхідно взяти перепочинок в зовнішній політиці для урегулювання конфліктів всередині 

країни, а для цього буде необхідно завершити певні коштозатратні компанії, наприклад, як в Сирії. Трампа 

не влаштовує, що США відіграє роль «світового полісмена» і хоче, що би цю роль взяли країни ЄС, 

наприклад, Німеччина, і саме такі заяви і сприяли популярності Дональда Трампа серед американців. 

З іншого боку, президент вирішує курс американської політики не сам. Більшість республіканців завжди 

висловлювались в підтримку України і відомі за антиросійську риторику, але якщо «на словах» США 

продовжить підтримувати Україні, то об‘єми матеріальної допомоги будуть знижатися. В теперішній 

ситуації робити якісь далекі прогнози дуже важко. США та країни Європи задихаються від внутрішніх 

проблем, через провал більшості внутрішніх реформ тамошньої діючої влади праві сили набирають все 

більші популярності, назрівають нові політичні кризи. Це означає, що в найближчому майбутні Україна 

буде вимушена вирішувати свої проблеми самотужки. 
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УКРАЇНА В УМОВАХ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СВІТУ 

Світ регулярно переживає геополітичні зміни, які по-різному впливають на становище тих чи інших країн 

світу. Важливою для нашої держави зміною стала трансформація світу, яка відбулася в кінці минулого 

століття, а саме розпад могутньої держави – Радянського Союзу – та розпад соціалістичної системи. Саме 

під час цього відбулося виникнення та становлення України на міжнародній арені..  

За двадцять п‘ять років незалежності стало зрозуміло, що розвиток нашої держави безпосередньо 

залежить від внутрішнього та зовнішнього становища США, Росії, Європейського Союзу та сусідніх 

держав, оскільки Україна за чверть століття так і не сформувала прагматичну внутрішню та зовнішню 

політику.  

Продовжуючи помилки попередників у державному будівництві – Богдана Хмельницького, Володимира 

Грушевського, Симона Петлюри – політична еліта України прагнула орієнтуватися на зовнішні сили, 

однак не на власні ресурси.  Користуючись великими власними амбіціями керманичей України та високим 

рівнем корупції, зовнішні сили впливали на внутрішню й зовнішню політику України. До 2013 року 

Україна зберігала багатовекторну зовнішну політику, однак постійно лунали заклики до вибору 

геополітичного вектору.  

Після подій зими 2013-2014 років Україна обрала європейський курс, однак це не зробило нашу країну 

незалежною. Навпаки, ми посилили свою залежність від зовнішніх сил. На сьогодні де-факто ми маємо 

непідконтрольні державній владі Автономну Республіку Крим та окремі райони Донецької та Луганської 

областей (під фактичним контролем Російської Федерації) та підконтрольну державі територію, однак із 

значним впливом з боку США, країн ЄС та МВФ. Фактично сьогодні засади економічної, дипломатичної 

політики диктуються нам зовнішніми силами: Вашингтоном, Брюсселем та Вашингтоном, однак ніяк не 

власними національними інтересами.  

Сучасний світ стоїть на порозі нових геополітичних трансформацій. Зрозуміло, що вони значною мірою 

відобразяться на подальшій долі нашої держави. Від результатів виборів в Болгарії, Молдові, а особливо в 

США залежатиме хід подій на Сході та розвиток держави в цілому. 

Найбільш  важливою з вище перелічених подій для України є вибори Президента США, адже саме їх 

результати значною мірою вплинуть на Україну. Лідерами цьогорічних виборів в Сполучених Штатах 

стали два дуже сильних кандидата, які мають кардинально різні погляди на подальшу зовнішню та 

внутрішню політику США  - Хілларі Клінтон та Дональд Трамп.   

Якщо Хілларі Клінтон налаштована на подальшу глобалізацію та посилення позицій США, зокрема на 

побудову однополюсного світу, в якому США буде гегемоном, то Дональд Трамп – на перехід США до 

політики ізоляціонизму. Відповідно, в разі обрання президентом США Клінтон ми спостерігатимемо 

більш агресивну політику у відношенні до Росії, та відповідну політику й з боку Росії, а також посилення 

конфронтації США з Європою, оскільки у Європі спостерігаємо антиамериканські тенденції. В разі 

обрання президентом Дональда Трампа США відійдуть взагалі від європейським проблем та займуться 

своїми питаннями. Це, в свою чергу, буде деяким чином позитивно сприяти на світову геополітику, 

оскільки почнеться формування багатополюсного світу та розвиток регіональних центрів.  

Проаналізувавши дані факти, можна зробити висновок, що нині Україна перетворилася не на суб`єкта, а 

на об`єкта міжнародної політики. Останні політичні тенденції у країнах Європи та у США свідчать про 

зростання сил, що втомилися від існуючого ладу та триваючого конфлікту з Росією. Ми будемо 

спостерігати або загострення відносин США з Європою та Росією, або відхід США від вирішення 

українського питання та перехід України під сферу впливу Росії.  

Сьогодні наша країна має сформувати нову прагматичну політику, яка має базуватись на власних 

національних інтересах. Ми маємо самостійно забезпечити діалог в рамках України, аби досягти згоди та 

компромісу з найбільш гострих питань, відновити партнерські стосунки з Російською Федерацію та 

водночас встановити з іншими країнами відносини на засадах рівності. Ми маємо стати саме незалежною 

країною, внутрішня та зовнішня політика якої не залежить від зовнішніх сил. Якщо ми проявимо 

http://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/11/9/7126286/
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політичну волю у вирішенні конфлікту на Сході, запропонуємо нову економічну модель співпраці з 

Росією, Європою та іншими країнами та використаємо наше вигідне геополітичне та геоекономічне 

становище, то можемо стати сильною країною.  

 

Сахно А. Є. (м. Київ) 

saxnomail@gmail.com 

ЩО ТАКЕ НЕОЛІБЕРАЛІЗМ СЬОГОДНІ 

Неолібералізм є одним з самих широковживаних концептів в даний час. Його використовують у багатьох 

дисциплінах і при аналізі безлічі різноманітних явищ. Незважаючи на свою поширеність, використання 

терміна неолібералізм представляє певну загадку. Він розуміється по-різному, як, наприклад, форма 

правління, політичний проект інституційних змін, набір ідей перетворення, парадигма політики в області 

розвитку, економічне вчення або ідеологія. Зазвичай його відносять до певної теорії, набору ідей, 

політичної стратегії або до конкретного історичного періоду. 

Термін неолібералізм почали використовувати представники Фрайбургської школи економістів (В. Ойкен, 

Л. Ерхард), щоб позначити філософію, яка була більш поміркованою порівняно з класичним лібералізмом 

(А. Сміт, Д. Рікардо). Виникають ідеї соціального ринкового господарства як поєднання конкурентної 

ринкової економіки та соціально спрямованої сильної держави. Ці характеристики визначали основний 

зміст і надавали неолібералізму позитивну нормативну валентність: він позначався як «новий лібералізм», 

як варіант поліпшення його класичного попередника конкретними способами із акцентом на гуманістичні 

цінності. Тільки після того, як термін, «мігрував» в Латинську Америку, чилійські інтелектуали 

починають використовувати його для позначення радикальних економічних реформ під час диктатури 

Августо Піночета. Під впливом критичних точок зору деяких політиків, активістів та вчених поняття 

набуває негативного забарвлення. 

Неолібералізм тепер переважне поняття в науковій і публіцистичній літературі, яка присвячена політичній 

економії, далеко випереджаюче відповідні терміни, такі як монетаризм, неоконсерватизм, 

Вашингтонський консенсус, і навіть, поняття «ринкові реформи». Навіть у політичній економії це поняття 

має різні значення і може використовуватися для визначення політики економічних реформ, для 

визначення моделі розвитку, ідеології та академічної парадигми (Tайлор C. Боаш, Джордан Ганс-Морс). 

Але це поняття найчастіше вживають дослідники і науковці, які критично ставляться до вільної ринкової 

економіки. Це слово як поняття не є виключно поганим, але досить рідко використовується для 

позначення чогось позитивного. 

Частина дослідників схиляються до варіанту, що неолібералізм ─ це переважаюча форма панівної 

ідеології. Це ідея або певний набір державних практик. До цього крила належить теорія державності 

М. Фуко, яка бачить неоліберальні тенденції вже у XVIII столітті. Неолібералізм розуміється як панівна 

ідеологія глобального капіталізму (T. Флоу). «Неолібералізм сьогодні фактично зняв гостроту 

суперечностей між консерватизмом і соціал-демократією, перетворюючи ці рухи із самостійних 

світоглядів на дві схожі версії однієї ідеології… Суть неолібералізму є у десоціалізації суспільного 

відтворення за рівночасного надання переваги ринковим імперативам над суспільними». Як наслідок, 

формується більш атомізована і приватизована система, необхідним компонентом якої стає перехід від 

держави загального добробуту (welfare state) до держави все спільної праці (workfare state). (П. В. Кутуєв). 

Неолібералізм деякі дослідники розглядають як «політичний проект, народжений корпоративним 

капіталістичним класом в період кінця 1960-х - 1970-х років, коли його представники відчували серйозну 

загрозу своїй владі. Вони відчайдушно прагнули запустити політичний проект, який обмежив би вплив 

трудящих. Багато в чому це був контрреволюційний проект» (Девід Харві). 

Сьогодні неолібералізм часто постає не як нова редакція основних висхідних положень лібералізму, а як їх 

повна протилежність. «Це доктрина, яка для досягнення власних цілей проголошує ліберальні ідеї, які 

насправді не використовує. Такі ідеї, будучи сприйнятими і певним чином переробленими політичною 

елітою, стають ефективним методом створення і завоювання нових ринків, поширення економічного і 

політичного впливу і підвищення прибутку великих власників за рахунок зниження життєвого рівня 

незаможної більшості» (Н. Хомський). 

Дональд Нонини зробив досить слушне зауваження, що термін неолібералізм останнім часом 

застосовується так часто, що він ризикує бути використаний для позначення практично будь-якого 

політичного, економічного, соціального або культурного процесу, пов'язаного з сучасним капіталізмом. 
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Він ризикує стати майже марним через його часте невибіркове застосування (В. Венугопал). 

Неолібералізм пропонують розглядати вже не як чисту форму, а як гібрид, який проявляється тільки в 

гібридних утвореннях (Пек).  

Зараз все частіше вчені наголошують на необхідності ретельно теоретизувати неолібералізм саме для того, 

щоб забезпечити його незмінну актуальність в якості корисної концепції розуміння світу (Шпрингер, 

Бьорч) 
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ЕМІГРАЦІЯ УКРАЇНЦІВ ЯК НАСЛІДОК СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН: П’ЯТА ХВИЛЯ 

За 25 років української незалежності відбулося безліч фундаментальних трансформацій, що впливають на 

життєдіяльність абсолютно усіх соціальних інститутів та галузей громадського життя (суспільно-

політичної, соціально-економічної, науково-освітньої і т. д.). Не винятком є і соціально-демографічна 

сфера. Процеси міграції, особливо міжнародної, за глобалізаційних умов з кожним роком стають все 

більш інтенсивними.  

Як відомо, міграційні показники є віддзеркаленням стану життєвого благополуччя в країні: економічної та 

соціальної політики, внутрішньої стабільності суспільства. За останні майже 150 років України 

торкнулося 4 масові еміграційні хвилі: перша трапилася у другій половині ХІХ ст., друга - у період між 

Першою та Другою світовими війнами, третя - наприкінці Другої світової війни, четверта ж відбулася у 

90-х рр. ХХ ст.  

Причинами перших трьох хвиль була нестача землі, а також соціальні, економічні та політичні 

трансформації, що відбувалися на теренах сучасної України внаслідок воєнних конфліктів. Четверта хвиля 

виникла внаслідок розпаду СРСР, який супроводжувався змінами в усіх сферах життя, перебудовою 

соціальних інститутів та різноманітних механізмів функціонування держави. Стрімкий обвал колишньої 

системи спричинив низку деструктивних процесів та явищ: інфляція,  безробіття, розквіт злочинних 

групувань і т.д. Таким чином еміграція з країни для багатьох українців була чи не єдиним виходом із 

ситуації, що склалася. За даними звіту «Міграційний профіль України», офіційно за період 1991–2012 рр. 

було зафіксовано 2,9 млн. українських емігрантів. Проте за неофіційними даними  лише у 90-ті рр. ХХ ст. 

Україну покинуло близько 7 млн. осіб.  

За даними Держкомстату України офіційна кількість вибулих на постійне місце проживання з 2010 по 

2014 рік зросла із 14,7 тис. до 21,6 тис. осіб, тобто майже у 1,5 рази. Причому стрімке зростання відбулося 

саме у 2013 році. Тим не менш, наприклад, лише у Польщі право на тимчасове або постійне проживання у 

2014 році отримали аж 247 тис. українців – на 60% більше, ніж у 2013 році. А у період 2014-2015 рр. з 

України до ЄС виїхало понад 500 тис. осіб. За даними Євростату, у 2014 році до ЄС виїхали 291,4 тис. 

українців (на 87% більше від середньорічного показника за 2010–2013 рр.), у 2015 році - 455,6 тис. (уже на 

192% більше). Здебільшого це короткострокова еміграція, але тим не менш кількість бажаючих виїхати за 

кордон на ПМЖ зростає. 

За результатами дослідження швейцарського банку Credit Suisse у 2015 році Україна виявилася 

найбіднішою країною Європи. А за даними ООН ми входимо до десятки країн світу за показником 

вимушеної міграції. Військові конфлікти на сході України, анексія Криму, переорієнтація державної 

економіки на аграрну та сировинну сферу в умовах євроінтеграції, економічна криза спричинили новий 

масовий відтік населення, тому наразі можна говорити про п‘яту еміграційну хвилю, що почалася після 

подій Євромайдану.  
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Проте остання хвиля відрізняється від попередніх соціальним портретом емігранта: він турбується не 

лише про кращий дохід та безпеку для себе, а й про самореалізацію. Якщо раніше індивіди їхали на 

«заробітки» і були налаштовані на тимчасову еміграцію з подальшим поверненням на Батьківщину, то 

сьогодні вони все більше намагаються виїхати сім‘ями на постійне місце проживання. За даними 

соціологічного опитування компанії «TNS Україна» у липні 2016 року, 20% респондентів мали намір 

виїхати за кордон. А за результатами дослідження групи «Рейтинг», проведеного у вересні 2016 року, 30% 

опитаних хотіли би виїхати за кордон на ПМЖ. Основними причинами респонденти назвали: там кращі 

умови для життя - 53%, забезпечення кращого майбутнього для своїх дітей - 41% (а для осіб, що уже 

мають дітей віком до 16 років – 52%), відсутність достойної оплати праці в Україні - 32%. 25% опитаних 

уже цікавилися питаннями щодо працевлаштування за кордоном. 

Отже, за 25 років незалежності Україна переживає уже другу еміграційну хвилю. Основними факторами 

виїзду наразі є не лише економічні, а й фактори безпеки і стабільності. А найбільшою проблемою є та, що 

українці не бачать тут майбутнього для себе та своїх дітей. Почуття незахищеності і невпевненості в 

завтрашньому дні стимулюють їх покидати свою рідну домівку. Тому для того, аби зменшити 

еміграційний потік, необхідно не лише реконструювати соціально-політичну сферу, а й припинити 

військовий конфлікт на Сході. 

 

Скляр Н. В. (м. Київ) 

natasha100394@rambler.ru 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

Проблематика політичної стабільності є однією з найважливіших дослідницьких проблем сучасної 

політичної науки.  

Згідно існуючֺих уявленֺь про сутнісֺні характֺеристики і парамеֺтри політиֺчної стабілֺьності, одним із 

найважֺливіших парамеֺтрів є стійкіֺсть політиֺчних інститֺутів та їхня здатніֺсть ефектиֺвно вирішуֺвати 

покладֺені на них обов‘язки в рамках системֺи розподֺілу влад та повновֺажень, яка склалаֺся всередֺині 

політиֺчної системֺи державֺи.  

Політиֺчна стабілֺьність визначֺається, як стан політиֺчного життя суспілֺьства, який характֺеризується 

стійкиֺм функціֺонуванням всіх політиֺчних інститֺутів, та зв‘язаний із збережֺенням та вдоскоֺналенням 

структֺур, відповֺідно до зовнішֺніх та внутріֺшніх впливіֺв, а також постійֺним, і достатֺньо високиֺм рівнем 

підтриֺмки владниֺх структֺур з боку суспілֺьства.  

Кожна політиֺчна системֺа, а відповֺідно і пануючֺий політиֺчний режим, як інструֺмент виражеֺння 

безпосֺередніх інтереֺсів влади, намагаֺється забезпֺечити максимֺально широку підтриֺмку свого існуваֺння. 

В цьому полягаֺє, певногֺо роду, «інстинкт виживаֺння» влади, іманенֺтно властиֺвий їй консерֺвативний 

характֺер, запобіֺгання глибокֺим змінам у суспілֺьних структֺурах. Суспілֺьні зміни такого характֺеру дуже 

рідко ініціюֺються владниֺми інститֺутами і якщо відбувֺаються, то лише в силу жорсткֺої необхіֺдності і в 

пошукаֺх тої ж стабілֺізації положеֺння існуючֺого режиму. Виходяֺчи з цих положеֺнь, розповֺсюдженою є 

думка про те, що крім збережֺення і розширֺення впливу, ніяких цілей влада не переслֺідує.  

Але, говоряֺчи про певний конкреֺтний тип політиֺчної системֺи, режиму, ми повиннֺі в першу чергу 

звертаֺти увагу, яким чином і в якій ситуацֺії він функціֺонує, які методи та засоби викориֺстовуються і, 

найголֺовніше – які на даний момент завданֺня стоять перед режимоֺм: зберегֺти інститֺуційну базу і 

соціалֺьні підвалֺини влади незмінֺними чи, з метою того ж збережֺення влади, реформֺувати їх відповֺідно 

до нових викликֺів об‘єктивної реальнֺості? Ризик самозбֺереження є однакоֺво великиֺм незважֺаючи, чи 

будуть проведֺені широкоֺмасштабні реформֺи, чи курсом влади буде блокувֺання будь-який змін. Така 

дилема, рано чи пізно, постає перед кожним режимоֺм, і її вирішеֺння в кожномֺу окремоֺму випадкֺу теж 

буде відрізֺнятися. 

Проблема політиֺчної стабілֺьності не виникаֺє сама пособі – тиск середоֺвища, як внутріֺшнього так і 

зовнішֺнього на політиֺчну системֺу, є тією умовою, яка примушֺує існуючֺу владу шукати нові способֺи та 

джерелֺа стабілֺізації системֺи. Одним із найважֺливіших, хоча і не єдиним факторֺом, на який прийняֺто 

звертаֺти увагу – соціалֺьно-економічний розвитֺок. Імпераֺтив розвитֺку виступֺає на всіх етапах суспілֺьного 

поступֺу умовою самозбֺереження влади.  

Якщо діюча влада не проводֺить, або протидֺіє необхіֺдним соціалֺьно-економічним реформֺам, то наслідֺком 

таких дій є відстоֺронення владниֺх сил з політиֺчної арени країни, що в свою чергу, сильно дестабֺілізує 

політиֺчну системֺу. Саме тому, імпераֺтив розвитֺку є абсолюֺтним. Виходяֺчи із вищезаֺзначеного, можемо 

mailto:natasha100394@rambler.ru


134 

 

припусֺтити, що стабілֺьною буде та політиֺчна системֺа, в якій діюча влада зможе мобіліֺзувати та 

інтегрֺувати суспілֺьство, стаючи на шлях соціалֺьно-економічних реформ.  

Розглядаючи питаннֺя співвіֺдношення між реформֺами та стабілֺьністю, вищезаֺзначений висновֺок ставляֺть 

під сумнів дослідֺники, які акцентֺують увагу на трудноֺщах суспілֺьного розвитֺку і звертаֺють увагу на 

значну кількіֺсть випадкֺів, коли швидкі темпи соціалֺьно-економічного росту сприялֺи відчутֺному 

послабֺленню рівня політиֺчної стабілֺьності системֺи і навіть детермֺінували падіннֺю політиֺчних режиміֺв.  

Модернֺізація політиֺчної системֺи у переваֺжній більшоֺсті випадкֺів дестабֺілізує наявні політиֺчні 

структֺури. Справеֺдливо з цього приводֺу зазначֺив С. Хантінгтон говорячи, що сучасності необхідна 

стабільність, але осучаснення (модернізаційні процеси) породжують нестабільність.  

Американський вчений Д. Сірінг, вивчаюֺчи актуалֺьні питаннֺя, які стосуюֺться проблеֺми політиֺчної 

стабілֺьності, прийшоֺв до висновֺку, що є декільֺка принциֺпів, які впливаֺють на політиֺчну стабілֺьність, а 

також можуть її підтриֺмувати. На думку дослідֺника сюди слід віднесֺти:  

а) чим вищий рівень політиֺчної участі, тим сильніֺша підтриֺмка суспілֺьством «правил гри» в політиֺчній 

сфері;  

б) основнֺими соціалֺьними силами, що зміцнюֺють політиֺчні норми і процесֺи є: громадֺська думка, члени 

парламֺенту, кандидֺати, що висуваֺють себе у виборчֺому процесֺі;  

в) існуваֺння прямогֺо зв‘язку між підтриֺмкою політиֺчних інститֺутів і збережֺення статусֺ-кво.  

Більш детальֺно зосереֺджуючи свою увагу на даній моделі ми приходֺимо до висновֺку, що легітиֺмність в 

кінцевֺому резульֺтаті виступֺає як функціֺя опори, якщо не цілого суспілֺьства, то найбілֺьш перспеֺктивних 

верств.  

 

Сокуренко О. С. (м. Київ) 

sokurenkoola@gmail.com 

ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЗМІНИ В ПОЛЬЩІ НА ШЛЯХУ ДО ЕВРОІНТЕГРАЦІЇ 

У 1989-2005 роках в польській економіці відбулися фундаментальні зміни. Системна трансформація 

означала радикальні зрушення в політичному і соціально-економічному устрої країни. Після розпаду 

світової соціалістичної системи країна почала шукати партнерів, співпраця з якими могло б сприяти 

швидкому подоланню глибокої економічної кризи, що розвивалося в країні протягом усього періоду 1980-

х років. Підключення до західних структур і економічним організаціям було визнано найбільш 

ефективним способом подолання цивілізаційного і техніко-технологічного відставання, а також однією з 

найістотніших передумов сталого економічного зростання. В основі прагнення Республіки Польщі (РП) 

інтегруватися в Євросоюз лежали не тільки економічні, але і політичні мотиви, зокрема пошук гарантів 

політичної незалежності в умовах непередбачуваності розвитку подій в країнах колишнього СРСР.[1] 

Створення основ ринкової економіки в Польщі, як і в інших країнах ЦСЄ, відбувалося під безпосереднім 

впливом процесів підготовки до вступу в ЄС. Орієнтація на вступ в ЄС дозволила чітко сформулювати 

цілі розвитку, визначити його напрямки та тимчасові рамки, тобто упорядкувати процес ринкової 

трансформації. 

Включення Польщі в процес європейської інтеграції сприймалося суспільством як єдиний шанс швидко 

подолати економічні та політичні деформації, що склалися в соціалістичній економіці; ця ідея стала 

рушійною силою реформ. Консолідуючої суспільство "національною ідеєю" стало підвищення 

матеріального і цивілізаційного рівня життя громадян країни до загальноєвропейського. У червні 2003 

року в Польщі був проведений референдум з приводу вступу в ЄС, в якому взяло участь 58,85% всіх 

громадян, що мають право голосу. За вступ до ЄС висловилися 77,45% всіх хто прийняв участь в 

референдумі. 

Вступ країни в ЄС (1 травня 2004 роки) з формально-правової точки зору означало перехід до етапу 

інтеграції. Одночасно для Польщі стали обов'язковими і вирішення колективних органів ЄС. Змінилася 

також система фінансових взаємин Польщі та Євросоюзу: якщо раніше Польща лише отримувала кошти 

ЄС у вигляді прямої допомоги для підготовки до вступу, то тепер країна своїми внесками бере участь у 

формуванні бюджету та фондів ЄС і в повному обсязі може використовувати виділені їй кошти 

структурних фондів для підвищення конкурентоспроможності, забезпечення стабільного економічного 

розвитку і на цій основі зближення рівнів розвитку національної і середньоєвропейської економік. 
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Вступ країни в ЄС в травні 2004 року - це лише початок тривалого і багатоступінчастого процесу 

створення сучасної економічної системи в Польщі, на основі якої завершиться вже не формально-правова, 

а фактична інтеграція країни в загальноєвропейську економіку. Підключення до процесів європейської 

інтеграції відкриває перед РП можливість переходу до нового етапу розвитку, в ході якого відбудеться 

активне включення в загальноєвропейський відтворювальний процес і принципове підвищення 

конкурентоспроможності країни, підтягування обсягу ВВП в розрахунку на душу населення до 

середньоєвропейського рівня, а на цій основі - досягнення європейських стандартів рівня життя 

населення. 

На шляху "наздоганяючого" розвитку Польща має суттєві переваги, оскільки, по-перше, вона може 

спиратися на досвід і допомогу ЄС, по-друге, вона знаходиться в стадії глибокого реформування своєї 

економічної і політичної системи і тому процес інтеграції в європейську систему буде розвиватися не 

занадто болісно і по-третє Польща здатна формулювати свою позицію щодо пропонованих змін і 

виходячи зі своїх внутрішніх умов, невирішених проблем і поточних завдань, вона визначає пріоритети і 

послідовність дій. Практика показує, що Польща не тільки формулює свої національні інтереси, а й 

відстоює їх і в Раді Європи, і в Єврокомісії, і інших керівних органах ЄС, виступає з мають 

загальноєвропейське значення ініціативами. 

Отже, можна констатувати, що в довгостроковій перспективі членство в ЄС створює для Польщі 

можливості принципового підвищення міжнародної конкурентоспроможності економіки, зменшення 

відставання від більш розвинених країн ЄС та зміцнення політичної позиції в світі. Діючі в ЄС 

інструменти інтеграції дозволяють забезпечити підвищення ефективності господарювання в країнах, а 

спільні програми розвитку і структурні фонди підтримують ці процеси. Однак допомога Євросоюзу може 

бути лише доповненням і стимулом, але не може замінити внутрішніх інтелектуальних та інноваційних 

зусиль для модернізації Польщі. 
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ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ 

Співробітництво України і НАТО постійно розширювалося з перших днів незалежності України. Україна 

– єдиний партнер, який активно робить внесок до поточних операцій та місій Альянсу. З 1997 р. 

особливим партнером НАТО є наша держава. Коли перед Україною постали серйозні виклики, що 

загрожують суверенітету і територіальній цілісності держави, Північноатлантичний альянс запропонував 

підтримку й допомогу у реформуванні країни з метою кращого забезпечення безпеки та зміцнення 

демократичних інституцій. .Ставши жертвою агресії, Україна відмовилася від політики позаблоковості (29 

грудня 2014 р.), декларативно проголошеної 2010 р., та повернула пункт про членство в НАТО до 

Стратегії національної безпеки (26 травня 2014 р.).  

Конструктивне співробітництво України з Північноатлантичним альянсом є закономірним наслідком 

старанної та взаємовигідної співпраці України з євроатлантичними структурами і відповідає 

довгостроковій зацікавленості  українського суспільства у власній безпеці. В основі цього співробітництва 

лежить усвідомлення необхідності розвитку демократичних цінностей та громадянського суспільства в 

Україні, модернізація національної економіки та підвищення наукового  і технологічного розвитку, 

забезпечення екологічної безпеки суспільства й держави. З цієї причини сьогодні актуальним є вивчення 

досвіду інтеграції до євроатлантичних країн Центрально-Східної Європи, а саме Польщі.  

Україна та Польща ввійшли до представників новітніх європейських взаємозв‘язків, це один із значних 

чинників, які в Центрально-Східній Європі визначають шляхи геополітичних перетворень. Водночас 

сучасне окреслення регіональних відносин цих держав здебільшого утворюються під дією європейської та 

євроатлантичної інтеграції. Польща вступила у 1999 р. в НАТО і характер польсько-українських відносин 

неодмінно змінився, з відносин між країнами з такими самим міжнародно-правовим статусом на 

відносини за незвичним для країн регіональним напрямом – між НАТО та його сусідами зі Сходу.  

Співробітництво між країнами-сусідами значно зміцнювалося, це базувалося на геополітичній залежності 

України і Польщі, що призвело до стабільної безпеки в сфері політики, економіки, енергетики та екології. 
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У національній свідомості Польщі домінування відчуття цивілізаційної, культурної та політичної 

незалежності до Заходу набуло важливого значення для надання потрібного внутрішнього динамізму 

стадіям євроінтеграції. Вже зараз перспективне самоутвердження Польща зв‘язує з євроатлантичним  

простором, замість того Схід більш за все приймають як джерело загроз різноманітного характеру, які 

необхідно усувати. 

Членство в НАТО для сучасної Польщі перш за все означає безпеку, тому суспільне життя країни 

переорієнтувалося на внутрішні справи. Важливу роль переходу до євроатлантичної моделі безпеки 

відіграла успішна інтеграція Німеччини, що надала змогу вирішення проблеми політично-військової 

поляризації, а для Польщі – нейтралізувати загрози із Сходу та Заходу. 

Досвід набутий Польщею на шляху до НАТО, вказує, що членство в цій організації має бути 

усвідомленим владою і суспільством, гарантувати безпеку народу. Рішення щодо членства передбачає 

появу демократії, створення громадянського суспільства, ринкової економіки.   

З вище зазначеного випливає, що  для України досвід Польщі у процесі євроатлантичної інтеграції є 

важливий. Наразі корисним є досвід інформування населення про НАТО, проведення військової реформи, 

виявлення переваг та недоліків членства Альянсу.  

Лише за 10 років реформ Польщі вдалося стати членом потужного військово-політичного союзу, 

організації північноатлантичного договору. Ця подія одна з найважливіших в історії Польщі, адже майже 

100-річна мрія про сильний і тривалий зв‘язок Польщі з Заходом збулася. 
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АБСЕНТЕЇЗМ ЯК ВИЯВ БАЙДУЖОСТІ ГРОМАДЯН ДО ДОЛІ ВЛАСНОЇ КРАЇНИ. 

Вінстон Черчіль писав: «Погану владу обирають хороші люди, які не ходять на вибори.» Ця цитати могла 

б стати відповіддю на питання: «Чому ми і досі не почали нормально жити? – питання, яке так люблять 

задавати всі в нашій країні, починаючи політиками, які управляють країною і закінчуючи пересічними 

громадянами, які не хочуть або не можуть змінити те, що мають на сьогодні. Безперечно, сучасний світ 

передбачає існування демократичного режиму обов‘язково пов‘язаного з участю громадян у вирішення 

загальнодержавних і місцевих справ. Як правило, у більшості країн це відбувається шляхом виборів. 

Аналізуючи певні статистичні джерела, можна побачити, що останнім часом спостерігається тенденція до 

стійкого зниження рівня електоральної участі, що в свою чергу навіює сумніви з приводу легітимності 

влади, яка була обрана внаслідок таких виборів, а також змушує вагатися у самій демократії як такій. Як 

відомо, загальне виборче право стало невід‘ємною складовою демократичного суспільства лише в 

середині ХХ ст., але досить дивно, що саме тоді, коли людям надали можливість вільно, рівно та чесно 

обирати владу з‘явилось їх небажання використовувати це право, тобто з‘явився він – абсентеїзм.  

Отож більшість науковців визначає абсентеїзм як байдуже ставлення людей до здійснення своїх 

політичних прав та ухиляння від здійснення таких обов‘язків.На сьогодні існує безліч наукових праць, 

присвячених абсентеїзму і проаналізувавши основні з них, можна зробити висновок, що загалом існують 

об‘єктивні та суб‘єктивні чинники абсентеїзму. До об‘єктивних можна віднести ті, які характеризують 

ситуацію в країні загалом і в даному випадку, зокрема- виборчий процес, що ж стосується суб‘єктивних, 

то до них варто віднести так, які характеризують самих виборців та рівень їх участі у політичному житті 

країни. Аналізуючи більш детально, варто наголосити на тому, що зокрема до об‘єктивних чинників 

можна віднести певні соціальні чинники, тобто загальний рівень життя в країні і відповідно реакція на це 

населення, економічні чинники, політичні чинники.  
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Останні в свою чергу найбільш повно та обширно розкривають суть об‘єктивних причин абсентеїзму. 

Мова йде про, наприклад, ті чинники, які характеризують політичну ситуацію в країні загалом, тобто 

недовіра або навіть презирство до тих людей, які знаходяться  при владі, а як наслідок – небажання щось 

змінювати у глобальному сенсі, тобто брати участь у виборах. Що ж стосується суб‘єктивних чинників, то 

тут можна назвати безліч, а саме: вік, соціальний статус, стать, місце проживання, рівень загальної 

обізнаності, рівень політичної культури, місце роботи, оточення і т.д. Тобто всі ті, які певним чином 

можуть вплинути на думки, бачення, а відповідно – прагнення і бажання особи займати активну позицію 

та брати участь у політичному житті країни. Тут варто зупинитися на тому, що абсентеїзм напряму 

залежить від рівня політичної свідомості кожного окремого індивіда, тобто чим нижчий соціальний статус 

має людина, тим нижчою є її політична обізнаність та культура, а відповідно і бажання проявляти свою 

точку зору шляхом відвідування виборів.  

На мою думку, саме це є основною причиною абсентеїзму на сьогодні саме в нашій країні. Я вважаю, що 

об‘єктивні чинники не настільки сильно впливають на показник присутності громадян на виборах, як 

суб‘єктивні. Розчарування і недовіра до діючою влади або будь-якої, яка могла б її замінити, низький 

рівень обізнаності у політичних подіях сьогодення загалом, недостатній рівень проінформованості серед 

різних груп населення, хибні переконання в тому, що «від мене нічого не залежить» або ж «мій голос не 

змінить нічого» - все це створює дійсно серйозну загрозу виборчому процесу в країні загалом. Найбільш 

незрозумілим для мене  є той факт, що на сьогодні більш активну громадянську позицію проявляють люди 

літнього віку, а не молодь.  

Досі для мене залишається загадкою головна причина такої байдужості молоді до подій, що відбуваються 

в країні, в якій вони живуть. На жаль, варто зізнатися, що на сьогодні в нашій країні це явище набуває 

досить серйозного розмаху. Українці розчаровані і не бажають вірити в те, що голос однієї людини може 

змінити цілу країну. Говорячи про шляхи вирішення цієї проблеми та запобігання їй в першу чергу варто 

назвати прагнення самого правління країни до зміни ставлення громадян до виборів як до важливого 

механізму управління державою народом. Я вважаю, що суб‘єктивні чинники на сьогодні значно 

переважають об‘єктивні. Тобто поки серед населення не зросте рівень політичної свідомості, а відповідно 

– активності ми не зможемо говорити про зниження рівня абсентеїзму як такого. 

Отже, можна зробити висновок про те, що абсентеїзм є дійсно так би мовити політичною хворобою серед 

населення, однак лише бажання кожного окремого індивіда, прагнення використати своє право голосу та 

можливість зробити країну кращою, а, можливо, і привести до кардинальних змін, зможе вилікувати цю 

хворобу і утвердити демократичні ідеали, які утверджувалися в усьому світі протягом століть.  
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УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ СПРОМОЖНІСТЬ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ЦІННІСНИХ         

АНТИНОМІЙ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ 

Критично осмислюючи тенденції розвитку української держави за останні 25 років чимало фахівців 

сумніваються в правильності її конституційної ідентифікації як «правової», «демократичної», та 

«соціальної» інституції. Причини таких сумнівів можна пояснити не лише прихильністю вчених до певних 

ідеологічних настанов та вподобань, в яких фіксується неможливість побудови гуманного та 

справедливого соціального порядку шляхом «копірувального експерименту» по впровадженню в життя 

успішного досвіду капіталістичної  модернізації розвинутих країн. Важливо також зазначити, що сучасний 

глобалізований соціальний світ постає як арена динамічних соціальних змін, які сприймаються 

переважною більшістю вчених як суттєві детермінанти трансформації не лише повсякденних практик, але 

й  фундаментальних онтологічних засад організації суспільного життя.  Вочевидь, що динамічні соціальні 

зміни, які відбулися у ХХ столітті змушують вчених-соціологів суттєво коригувати свої світоглядні та 

теоретичні позиції та уявлення щодо розуміння вихідних світоглядних та  концептуальних координат 

соціологічної теорії. 

 Одним із найважливіших когнітивних стимулів концептуальної реорганізації соціологічної теорії є добре 

відома і чітко сформульована багатьма авторитетними соціологами (З.Бауман, І.Валерстайн, Ю.Габермас, 

Е.Гіденс, М.Вотерс, М.Кастельс, Л.Склейр, Дж.Рітцер, Н.Смелзер, Й.Тернборн, Дж.Уррі, А.Франк та ін.) 

дослідницька позиція, згідно якої під впливом процесу глобалізації практично усі суспільства як нації-

держави втрачають «органічність», а, звідси, і риси функціональної автономності та самодостатності. Так 

жодне суспільство на земній кулі більше не живе в цілковитій ізоляції від інших, і навіть у найбагатших 
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суспільствах кожна людина залежить від ресурсів та товарів, що постачаються із-за кордону. Саме тому 

соціологічний аналіз, який обмежується вивченням окремих суспільств, стає все більш архаїчним. 

Приймаючи до уваги зміст наведеної позиції, на наш погляд, слід констатувати, що соціологічний дискурс 

стосовно глобалізації, на даний час являє собою специфічну романтичну версію драматургічного 

теоретизування. Так спроби концептуального визначення глобалізації як прогресивної революційної 

соціальної зміни що призводить до масштабної інтернаціоналізації суспільного життя, посилення впливу 

практик діяльності транснаціональних суб‘єктів, появи «нової глобальної культури» (Р.Робертсон) 

специфічним чином поєднується з численними аргументами драматичної «культурної неготовності» 

людей до позитивного сприйняття глобальних змін. З іншого боку, поширені драматургічні тлумачення 

глобалізації як тенденції, що спричинює дегуманізацію суспільного життя та перетворення більшої 

частини людства на соціальне гетто – є також однобічними, оскільки суттєво недооцінюються чинники 

реальних прогресивних змін в суспільствах аграрної «периферії» та індустріальної «напівпериферії» (на 

що звертає увагу в своїх працях останнього часу І.Валерстайн). 

Вочевидь, що глобалізація сучасного соціокультурного розвитку суттєво ускладнює завдання наукового 

розуміння як самого феномену культури, так і її функціональної та комунікативної специфіки. На цю 

обставину справедливо вказують автори відомого соціологічного словника Н.Аберкомбі, С.Хіл, С.Тернер, 

які підкреслюють, що поняття «культура» в новітніх концептуальних інтерпретаціях є демаркаційною 

абстракцією, зміст якої фіксує лише найважливіші атрибутивні якості, які властиві суспільному життю та 

людській поведінці.  

Однак, на наш погляд, важливо враховувати, що наочним виразом феноменальних, функціональних та 

технологічних характеристик культури в умовах глобалізації є культурна дифузія. Слід зазначити, що  в 

суто онтологічному вимірі, культурна дифузія -  це явище, яке відображує поширення та утвердження у 

певній культурі цінностей та культурних зразків (патернів) інших культур. Приймаючи до уваги точки 

зору Дж.Александера, Дж Рітцера, А.Ручки, П.Штомпки, доцільно підкреслити, що наукове з‘ясування 

функціональної специфіки та детермінуючого впливу культурної дифузії може бути здійснено в контексті 

дослідження проблематики культурної глобалізації.  

Разом з тим, важливо враховувати, що культурна дифузія як  соціальне явище суттєво впиває на зміст 

технологій державного управління, які  повинні бути певним чином адаптовані до накопиченого 

традиційного досвіду організації ненасильницького  соціального порядку та  раціонального  розв‘язання 

суперечностей основних комунікативних практик – консенсусу, кооперації, конкуренції та конфлікту. 

Саме тому цілком  можливо стверджувати, що процес відтворення соціального порядку будь-якого 

суспільства завжди обумовлюється культурою консенсусу, культурою кооперації, культурою 

цивілізованого вирішення проблем конкурентних та конфліктних взаємодій та комунікацій.   

Відомо, що зростаюча ринкова конкуренція та масштабна корупція в Україні призвели до надмірної 

поляризації соціальної структури суспільства. А це означає що цінності збагачення елітних груп 

суперечать цінностям фізичного виживання переважної більшості українців. В суто онтологічному 

вимірі  ця, поляризуюча українське  суспільство ціннісна антиномія, є найважливішим джерелом 

соціальної напруженості. Тому цілком закономірно виникає питання: яким чином зусиллями держави, як 

провідного інституту гармонізації суспільних інтересів, можна подолати цю ціннісну антиномію?  

На жаль, конструктивної відповіді на дане питання поки що немає. Водночас ми вважаємо важливим 

вказати на однобічність та помилковість поширеної точки зору  на українську державу як державу з 

політичним режимом олігархічного типу, яка не має історичної перспективи демократичного розвитку. 

Так наочним виразом вульгарного політичного популізму може бути типова теза виступів лідера 

українських радикалів О.Ляшка: «Усі події, які відбуваються в Україні – наслідки злочинної політики 

чинної влади, це вона довела людей до того, що вони виходять на вулицю».  

Зазначимо, що сама можливість людей (навіть у формах протестної поведінки) вільно висловлювати свої 

вимоги до влади є важливим показником утвердження в Україні норм демократичного порядку. Тому 

успіх процесу подальшого розвитку української держави залежить від ефективності запроваджених 

демократичних реформ.   

Вочевидь, слід також враховувати, що позитивний досвід переважної більшості розвинутих 

демократичних країн світу засвідчує про важливість орієнтації системи державного управління на 

стимулювання позитивного сприйняття у якості провідних  імперативів діяльності соціальних суб‘єктів  

постматеріалістичних цінностей, серед яких найважливішими є соціокультурні цінності індивідуальної 

самореалізації, громадянської солідарності, громадського контролю, благочинної діяльності, 
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інституціональної довіри, залучення громадян до розробки та прийняття управлінських рішень та до їх 

участі у волонтерських рухах.   

 

Скворець В. О. (м. Запоріжжя) 
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ЛІНІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗЛОМУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Події останніх трьох років чітко поставили на порядок денний життєдіяльності українського суспільства 

проблему збереження його цілісності. Анексія Росією Криму та конфлікт на Донбасі зумовлені не лише 

зовнішніми факторами, але й внутрішніми чинниками, про які вітчизняні можновладці воліють не 

згадувати. На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. ідея утвердження державної незалежності 

України знайшла переконливу підтримку в усіх регіонах України, включаючи Крим і Донбас. На жаль, 

поступово політика правлячих кіл України позбавила їх такої одностайної підтримки. У відносинах між 

правлячими колами і значною частиною населення України немає порозуміння відносно шляхів 

подальшого руху країни. Саме цим і зумовлена необхідність осмислення процесу формування ліній 

соціального розлому в українському суспільстві та пошуку шляхів подолання цих розломів.  

Мета статті – виявлення ліній соціального розлому, що породжують загрози цілісності соціального 

організму України. 

Порубіжне розташування соціального простору України зумовлює конкуренцію за вирішальний вплив на 

нього з боку Західноєвропейської і Східнослов‘янсько-Православної цивілізації. За оцінкою С. 

Хантінгтона, у світі, що народжується, основним джерелом конфліктів буде вже не ідеологія і не 

економіка. Найважливіші кордони і переважні джерела конфліктів будуть визначатися культурою. Нація-

держава залишиться головною дійовою особою в міжнародних справах, але найбільш значущі конфлікти 

глобальної політики розгортатимуться між націями і групами, що належать до різних цивілізацій. Лінії 

розлому між цивілізаціями – це і є лінії майбутніх фронтів [2, с. 338]. 

Україна, будучи однією із спадкоємниць Київської Русі, свою духовну основу завжди пов‘язувала із 

фактом прийняття князем Володимиром православної віри. Ця віра в наступні віки формувала менталітет 

давньоруського народу і його ідентичність. Саме ця віра стала домінуючим фактором, який зумовив 

процес формування руської народно-національної ідеї, яка нині охоплює своєю духовністю весь 

православний простір. Поява цивілізаційного розлому на українських землях пов‘язана з історичними 

подіями кінця ХVІІ ст. В 1596 р. під патронатом Польщі у Бресті була прийнята Унія, яка мала на меті 

зміну цивілізаційної ідентичності населення. Відтоді православні цінності почали витіснятися цінностями 

католицької та греко-католицької церков (уніатської) церков. Відтоді східний кордон західноєвропейської 

цивілізації проходить Україною, відокремлюючи уніатський Захід від православного Сходу. Так Україна 

опинилася в духовному і геополітичному розломі. З цього часу питання єдності народу набуло особливої 

гостроти. В різні періоди її історії воно то загострювалося, то затихало [2, с. 107-109]. 

В процесі ринкової трансформації відбулися соціальні зміни, які позначили нові лінії соціального 

розлому, що загрожують за певних умов цілісності соціального організму України. Першою лінією 

соціального розлому українського суспільства є якісна зміна соціально-класової структури, перехід від 

структури пізнього радянського періоду, в якій переважали середні верстви населення, до такої соціальної 

структури, в якій переважну більшість становлять бідні верстви населення. У 2016р. за оцінками 

науковців, питома вага бідних в загальній кількості населення становить 70-72 %. За цих умов середній 

клас не має тієї питомої ваги (хоча б 50-60%) у складі населення, за якої забезпечується економічна і 

соціально-політична стабільність суспільства. В суспільстві, де більша частина населення постійно живе в 

режимі боротьби за виживання, дуже легко втягнути різні верстви в боротьбу за перерозподіл ресурсів. 

Друга лінія розлому українського суспільства визначається економічними інтересами виробників щодо 

зовнішніх ринків збуту своєї продукції. Цими інтересами фінансово-промислових груп зумовлено 

становлення політичних сил, які формували протилежні орієнтири зовнішньої інтеграції: політичні сили 

Західної та Центральної України добивалися інтеграції в ЄС, а політичні сили Південної та Східної 

України – прагнули до зближення з Митним союзом. Під їхнім впливом у 2013р. 67% громадян на заході 

виступали за інтеграцію з ЄС, а 68 % на сході – за вступ до Митного союзу. 

Третя лінія соціального розлому українського суспільства формується за сферами впливу олігархічно-

владних груп в регіонах України (група Р. Ахметова в Донбасі, група І. Коломойського – в Дніпрі, група 

П. Порошенка – у Вінниці, група братів Балог – у Закарпатті тощо). Фахівці позначили цей процес як 
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неофеодалізація. В умовах подальшого послаблення впливу держави на життєдіяльність українського 

суспільства та посилення ролі олігархічних груп, зокрема тих, які створили приватні воєнні кампанії, 

змінюються не лише можливості функціонування державного устрою, але й засади соціального порядку, 

що формується в Україні. Елементи охлократії і махновщини непомітно стають частиною життя 

українського суспільства. 

Формування названих ліній соціального розлому пов‘язане з процесами ринкової трансформації 

українського суспільства і постає важливим фактором його життя. Якщо в ХІХ ст. утвердження 

національних держав у Європі супроводжувалося формуванням національних ринків, що виступали 

визначальним чинником інтеграції суспільства та посилення ролі держави, то в кінці ХХ – на початку ХХІ 

ст., в умовах глобалізації, в українському суспільстві ринок більше відіграє роль не інтегратора, а 

дезінтегратора. 

Отже, в Україні соціальні зміни, які були зумовлені ринковою трансформацією суспільства, породили такі 

лінії соціального розлому: 1) ті, що пов‘язані з переходом до соціальної структури, в якій переважну 

більшість становлять бідні верстви, що закладає умови соціальної та політичної нестабільності; 2) ті, що 

зумовлені впливом економічних інтересів виробників на формування протилежних орієнтирів зовнішньої 

інтеграції; 3) ті, що зумовлені посиленням впливу олігархічно-владних груп в регіонах України. В умовах 

глобалізації утворення цих соціальних розломів в українському суспільстві, за наявності багатовічного 

внутрішнього цивілізаційного розлому, постає загрозою цілісності соціального організму України, що 

потребує адекватної відповіді з боку суспільства і держави на цей історичний виклик. 
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ЯПОНО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: АГРЕССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО МОДЕРНА 

Исследования ученых в области популяционной генетики человека (2007 год) показали, что основная 

гаплогруппа О3, которая возникла более 10 тыс. лет назад в неолите, характерна для Китая (Гуанси 30%, 

Фуцзянь 74%) и Японии (20%) [1]. С потеплением в дриасе 10700 лет назад, связь с материковой сушей 

прервалась, изоляция  послужила началом разделения  на народы. Таким образом, монголоиды – китайцы 

и японцы – сближены общими предками и, несмотря на естественные преграды, формирование двух 

культур  взаимно обусловлено общей архитектурой письма,  религией и торговыми отношениями еще с 

глубокой древности. 

Первые упоминания о Японском архипелаге были сделаны в китайских исторических текстах Хоу 

Ханьшу в 57 году, затем, уже с XIX века, Япония упоминается всѐ чаще, а многие существенные черты 

духовной культурной практики самого японского государства пришли из Китая через Пэкче (корейское 

конфедеративное королевство) [2]. 

Первый в истории китайско-японских отношений вооружѐнный конфликт произошел при реке Пэккан в 

663 году между союзными силами китайской империи Тан и корейского государства Силла с одной 

стороны и войск коалиции японского государства Ямато и добровольцев бывшего корейского 

государства Пэкче с  другой. Эта битва ознаменовала конец эпохи Трех государств на Корейском 

полуострове и падение государства Пэкче [2]. 

В XIII веке Китай обладал самым мощным флотом, при этом он не стремился к покорению и 

порабощению Японии. В течение последующих веков, вплоть до XIX века, эти страны мирно 

сосуществовали как закрытые аграрные феодальные государства до начала великих географических 
открытий и проникновения в Восточную Азию европейских купцов и дельцов, что, в конечном итоге, 

привело к опиумным войнам и противопоставлению Японии Китаю. Так, Первая опиумная война 1840-
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1842 гг. против Великобритании, Вторая опиумная война 1856-1860 гг. против Великобритании и 

Франции и, наконец, гражданская война 1851-1864 гг. привели к заключению с европейскими державами 

неравных мирных договоров. Например, по Нанкинскому договору (1942 год) порты  Китая были открыты 

для свободной торговли, Гонгконг был передан в аренду Великобритании, а британцы, проживающие в 

них, были освобождены от действия правовых норм Китая. А по Пекинскому договору  1860 года за 

Россией была закреплена Восточная Маньчжурия (современное Приморье) [3].С 60-х гг. XIX века, со 

стороны индустриально развитых стран началась поддержка Японии, что привело к оснащению последней 

современным огнестрельным оружием, возникновению и развитию металлургии, появлению мощного 

военно-морского флота, который сыграл значительную роль в дальнейшей судьбе Японии. Этот фактор 

привел к тому, что Япония стала агрессором и превратила Восточную Азию в «театр боевых действий». В 

это время Китай находился в невыгодном положении из-за своей промышленной отсталости, чем 

воспользовалась Япония. Серия вооруженных конфликтов 1894-1945 гг. привела к тому, что население 

Китая было неоднократно подвергнуто геноциду. 

В 1932 г. Япония создала марионеточное государство на территории китайской Маньчжурии, а в 1937 г. 

развязала агрессию против Китая [3]. После поражения во Второй Мировой Войне Япония, продолжая 

быть промышленно развитой страной, отказалась от военных амбиций в Восточной Азии. В  это время в 

Китае, с 1945 г., при поддержке ЦК ВКП(б), осуществляется «большой скачок» по индустриализации 

страны под предводительством Мао Цзэдуна. Это приводит к обострению напряженности на Корейском 

полуострове, и, хотя к 60-м гг. XX века Китай выходит в число развитых стран, а с 10-х гг. XXI века 

становится одним из региональных лидеров (так, самый мощный компьютер в мире Sunway TaihuLight 

находится в Китае [4]), отношения с Японией оставляют желать лучшего, так как его усиление, в формате 

европейского транскрипирования, однозначно рассматривается как угроза. 

Великие географические открытия послужили причиной вооруженных конфликтов и кризисов, однако, 

существовавший до европейского вмешательства мирный дисбаланс сильного континентального Китая и 

слабой островной Японии, доказывает возможность мирного сосуществования этих двух родственных 

культур. 
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ЗМІ ЯК ПРОЯВ ПОЛІТИЧНОГО У ДЕРЖАВІ 

Інформаційне суспільство. Таке словосполучення набуло популярності за останні роки і має досить вагоме 

значення. XXI століття – століття інформації та технологій, а що є одним із головних джерел інформації 

на сьогоднішній день? Звісно, це засоби масової інформації, мета яких контролювати за допомогою 

певного впливу свідомість громадян та суспільства в цілому. Ця сфера нашого життя не оминула і 

політику, яка є фундаментом успішної діяльності держави на світовому рівні, адже від вибору правлячої 

верхівки залежить авторитет влади як в всередині країни, так і серед інших держав.  

На перший погляд, ЗМІ та політика різні за контекстом речі, проте взаємозв‘язок між ними є очевидним. 

Проаналізуємо певну тенденцію щодо діяльності ЗМІ та важливих політичних перетворень в державі. 

Раніше при зміні політичної партії чи влади в будь-якій державі оцінювали спрямованість цієї політичної 

структури, її основні цілі, представників або ж представника без будь-якого піару та продуманої 

політичної агітації. Проте, ця форма вибору давно відійшла в минуле з появою телебачення та газет, що 

стали інструментом, за допомогою якого політики та їх команди цілеспрямовано дають своїм виборцям 

інформацію, яку вони хочуть почути. Натомість обіцянки в період передвиборної кампанії і дійсна 

реалізація постулатів, зазначених в програмних документах, не завжди мають бажаний результат, чи не 

http://eurasian-defence.ru/?q=users/romansen#overlay-context=
https://www.top500.org/project/top500-news-team/
mailto:viku345@mail.ru
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так? Гадаємо, відповідь на це запитання є більш ніж очевидною. В сучасному світі панують думки 

політичних еліт та засоби, якими вони втілюють їх у життя. В контексті обговорюваної теми цим засобом 

є ЗМІ.  

За останній час виборчі кампанії інколи виглядають надто театралізовано. Це пояснюється тим, що 

успішний політик в наш час повинен бути гарним актором, що може забезпечити йому підтримку 

виборців на голосуванні. Всі ці дії спрямовані на формування привабливого іміджу однієї політичної 

фігури, над яким працює не одна людина, а ціла команда спеціалістів, які підказують що і як говорити, 

яким чином себе вести на дебатах, при дачі інтерв‘ю та інше. Наразі фактори, що можуть формувати імідж 

кандидата, частіше стосуються його особистого життя. Всі зміни в цій сфері, навіть вибір певної зачіски, 

висвітлюється ЗМІ. Саме від їх критики чи схвалення залежить значна прихильність виборців до 

кандидата, спостерігаючи всеохоплюючий вплив телебачення, газет, журналів на думку громадян. Хоча, 

якщо раціонально оцінювати існуюче положення справ, то звідки ще населення країни може і повинно 

отримувати інформацію про політичних верхівку та її діячів? Ця певна обмеженість в джерелах інформації 

дає ЗМІ можливість маніпулювати та використовувати довіру виборців на свою користь, подавати ті чи 

інші матеріали в такому світлі, в якому вони забажають.  

Постає одне цікаве питання: Чи самі ЗМІ можуть перекручувати наявні факти чи політичний корпус дає 

про себе таку інформацію, що може ввести в певну оману оточуючих? Відповідь на поставлене питання 

має суперечливий характер, адже це залежить від цілей тої чи іншої обговорюваної сторони. В більшості 

випадків це відбувається в симбіозі інтересів, тобто команда політика прийняла рішення щодо його іміджу 

та всіх подальших факторів, що випливають з цього, а ЗМІ успішно підтримує та втілює цю версію в 

життя. Недарма рекламні агенції та провідні телеканали буквально змагаються за те, щоб представляти 

того чи іншого кандидата, адже мова йде не тільки про рейтинги серед конкурентів, а й про грошову 

винагороду. В свою чергу політичні діячі прагнуть частіше з‘являтись на телеекранах, в ток-шоу, заявляти 

про себе в журналах та газетах. Це так званий метод «маніпуляції», тільки в більш широкому розумінні.  

Практика свідчить, що існують також випадки, які засвідчують зовсім протилежні інтереси сторін. 

Наприклад, коли політичний діяч вибрав певну стратегію дій, а його конкуренти, бачачи, що така схема 

дає бажаний результат просто дискредитують його в тих чи інших ситуаціях, провокуючи на дії, що 

можуть заплямувати хорошу, проте таку ще нестабільну та хитку репутацію. Звісно, такі методи 

застосовуються, насамперед, у ЗМІ, адже це найбільш оперативний засіб отримання будь-якої інформації.  

Сьогодні поняття іміджу та репутації на політичній арені стали настільки вагомі, що заважають втілювати 

в життя реальні плани, що мають допомагати державі в її розвитку. Більше уваги приділяється соціальним 

аспектам, а саме особистості кандидата, його положенню в суспільстві, можливості керувати політичними 

процесами, а не політичній платформі його діяльності. З цього можна зробити висновок про 

персоналізацію політичного життя, тобто зосередження на особистості, враженні, яке він викликає в 

суспільстві, а не на майбутніх планах та ідеях, які повинні бути реалізовані. Тому, вибираючи кандидата, 

треба насамперед звертати увагу на його компетентність та прагнення до змін, а не на «маску», яку 

формує ЗМІ та він особисто.  

 

Фарадж Д. Ю (м. Київ) 

faradzh88@gmail.com 

РЕФОРМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ КРАЇНИ 

25 років тому Україна проголосила незалежність та розпочала самостійний шлях. Країна, частини якої 

кілька століть знаходились у складі різних держав (Російської та Австро-Угорської імперій, Речі 

Посполитої, Великого князівства Литовського, Польщі, Угорщини та Чехословаччини), розпочала 

самостійний шлях.  

Однак вже згодом стало зрозуміло, що мешканці Сходу та Заходу країни мають різні політичні погляди та 

різні думки з приводу майбутнього країни. Так, вперше це проявилось під час політичної кризи та виборів 

парламента та президента України у 1994 році. Протягом 1991-1994 Україна відчула на собі першу 

кримську кризу, коли місцева влада АРК намагалася посилити свою владу, затвердивши власну 

Конституцію та обравши Президента Криму. Однак за рахунок вмовлянь та застосування сили з боку 

центральної влади конфлікт був подоланий, а Крим у майбутньому закріплений за статусом у Конституції 

як автономна республіка. 
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Того ж буремного 1994 року під час виборів у Донецькій та Луганській областях відбувся місцевий 

референдум з питань підвищення статусу російської мови, відновлення та укріплення відносин з Росією та 

збільшення повноважень місцевої влади. Результати ж президентських виборів засвідчили, що українське 

суспільство поділяється на два умовні табори: частину, що тяготіє до Росії, та частини, що прагне до 

Європи та є націоналістично-радикальною. 

На жаль, українські політики проігнорували такі досить тривожні сигнали для української державності та 

протягом 20 років використовували різні погляди українців для власних амбіцій. Протягом двох 

десятиліть українські політики збільшували прірву між українцями, граючи на їх почуттях задля 

збільшення власного рейтингу та приходу до влади. Владний ресурс же використовався не зметою 

укріплення країни чи об`єднання суспільства, а задля власних корисливих амбіцій.  

Це все поступово призвело до відомих усім нам наслідків: фактичну втрату Криму та окремих районів 

Донецької та Луганської областей. Але найбільш негативним наслідком є війна, в якій по обидві боки 

барикад загинули тисячі українців. Можна застосовувати будь-яку риторику, але є безсумнівний факт: 

велика частка мешканців Донбасу підтримала проголошення ДНР та ЛНР та брала участь у військових 

діях на боці самопроголошених республік.  

Виникає закономірне питання: чи можно було запобігти такого негативного розвитку подій. Одним з 

таких інструментів, на нашу думку, могла стати федералізація або децентралізація. 

Що ж таке федералізація? Федералізація (в перекладі з латинської "foederatio" — об'єднання, союз, спілка) 

— адміністративно-політичний процес та конституційна реформа, які спрямовані на перехід від 

унітарного державного устрою до федеративного. 

Історія ідеї «федеративної України» бере свої коріння ще в минулих роках. В свій час ідею федерації 

відстоювали такі відомі історики та політичні діячі як Михайло Драгоманов, Михайло Грушевський, 

Микола Міхновський, В`ячеслав Чорновіл.  

Першою політичною організацією, що відстоювала федеративний устрій України, стало Братство 

тарасівців. У своїй програмі «тарасівці» бачили майбутню українську державу як федерацію 

Лівобережної, Правобережної, Степової України, Кубані й Галичини. Пізніше (у 1905 році) Микола 

Міхновский саме такою закріпить Україну у проекті конституції. В перші роки незалежності України 

відомий політичний діяч В`ячеслав Чорновіл зазначав, що бачить Україну в майбутньому федерацією. На 

думку  лідеру Народного Руху, Україна повинна бути в майбутньому Федеративною Народною 

Республікою у складі союзу земель (Буковина, Волинь, Галичина, Гетьманщина, Донеччина, Закарпаття, 

Запоріжжя, Київщина, Поділля, Таврія (Чорноморія), Слобожанщина. Кожна земля, на думку політика, 

мала мати свій парламент, уряд, а на федеральному рівні запрацювала б двопалатна Центральна Рада 

України. Тезу федералізації України Чорновіл висував й у передвиборчій кампанії у 1994. Тоді він 

відзначав, що на той момент питання федералізації варто відкласти до формування розвинених інститутів 

управління Української держави, але через 10-15 років необхідно обов`язково повернутися до розгляду 

питання територіального устрою, аби уникнути розпаду України.  

Під час подій зими 2013-2014 років стала очевидною та ідеологічна й цивілізаційна прірва, що була між 

українцями Сходу й Заходу. Саме тоді тодішні представники влади почали громадську дискусію про 

федералізацію. Закликали про розширення повноважень місцевої та регіональної влади закликали й 

територіальні та регіональні громади, однак подібні заклики були проігноровані, як і вимоги 

протестуючого проросійського населення Донбассу. Замість цього тодішня влада почала форсування 

децентралізації. 

На жаль, але на сьогодні публічна дискусія з федералізації майже не ведеться. Українська влада вирішила, 

що федералізація – це сценарій Росії, а тому будь-які розмови про такі зміни вважаються 

антиукраїнськими, хоча форму федерації мають такі європейські держави як Німеччина, Бельгія, 

Швейцарія. 

Реформа децентралізації ж затягнулася й форсується з боку уряду. В той же час обласні ради Київської, 

Запорожської, Закарпатської областей вже звернулися до Президента України із закликами про введення 

інституту виборів губернаторів, однак ці заклики зустріли негативну реакцію з боку влади. 

На нашу думку, ми маємо прагнути до більш глибокої децентралізації та розпочати дискусію щодо 

федералізації. Ми вважаємо, що Україна має стати федерацією громад, в якій кожна територіальна 

громада буде мати можливість самостійні права щодо вирішення місцевих питань, в т.ч. бюджетних (для 

цього треба здійснити бюджетну децентралізацію, збільшивши місцеві бюджети). Також слід зменшити 

кількість областей, створивши регіони за національно-культурною ознакою. На державному рівні слід 
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забезпечити гарантії регіональним мовам та правам національних меншин. Також слід роздивитись 

доцільність запровадження двопалатного парламенту, в якому одна з палат буде виражати інтереси 

територіальних громад (за прикладом Сенату Польщі).  

Разом з тим, українська влада має сформувати нову політичну концепцію, яка консолідує український 

народ та відповідатиме інтересам всіх регіонів, територіальних громад та Українського Народу.  

 

Ходасевич В. О. (м. Київ) 

alelya_13@mail.ru 

CОЦІАЛЬНІ ТА ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ 

ТРАНСФОРМАЦІЙ. КОНСТИТУЦІЯ - ШЛЯХ ДО ЗМІН 

Коли 30 вересня 2016 року набули чинності зміни до Конституції в частині правосуддя і нова редакція 

Закону «Про судоустрій і статус суддів», передбачалося, що найближчим часом буде розроблений і 

прийнятий Закон «Про Вищу раду правосуддя», створення якого було передбачено законодавчими 

змінами. Однак, це до сих пір не відбулося.  

Така ситуація з законопроектом означає, що робота Вищої ради юстиції фактично була паралізована, 

оскільки зміни до Конституції і новий Закон «Про судоустрій і статус суддів» в силу вже вступили, але 

профільний закон про Вищу раду правосуддя не прийнятий. Крім цього, неприйняття Закону «Про Вищу 

раду правосуддя» фактично «гальмує» процес реформування судової системи.  

Яких же заходів необхідно вжити для «очищення» судів? 

Вже протягом декількох місяців проходить поетапна переатестація служителів феміди. Тестування 

проводиться у формі письмового викладу суддею усталених правових позицій Верховного Суду і 

практики Європейського суду з прав людини.  

Виконання практичного завдання зведене до обговорення на засіданні змодельованого справи. У разі 

успішного складання тестів Вища кваліфікаційна комісія приступить до вивчення суддівського досьє. 

Якщо воно не буде містити негативної і компрометуючої інформації, далі суддю чекає співбесіда [1]. 

Проте є і більш радикальні кроки, а саме ідея звільнення всіх суддів, як необхідна процедура для того, щоб 

задовольнити суспільний запит щодо повного оновлення судової системи та відновлення довіри до неї. 

Тільки це допоможе викорінити корупцію, встановити демократичний лад та верховенство права.  

Попри це, треба погодитись, що до обрання нових суддів на відкритому конкурсі чинні судді повинні 

продовжувати виконання своїх обов‘язків з метою дотримання міжнародного принципу безперервності 

здійснення судової влади. Може здатися, що така процедура може паралізувати функціонування вже і так 

перевантажених судів, але ні! Дефіциту суддів не буде.  

Станом на вересень 2016 в Україні працює понад 7 тисяч суддів. На цей момент дуже велика кількість 

спеціалістів пішла у відставку із загальних підстав, крім того, треба зазначити, що ще 29 суддів було 

звільнено на позачерговому засіданні Верховною Радою, за порушення присяги.  

Якщо брати до уваги те, що у нас щорічно випускається по кілька тисяч юристів щорічно, можна зробити 

висновки, що дефіциту нових кадрів не буде.  

Головне, щоб всі конкурси на заняття нових посад проходили чесно. [2] Звісно можна ще запропонувати 

певний процес ―аудиту‖, який дозволить утримати кваліфіковані кадри у судовій системі.  

Треба зауважити, що застосування принципу колективної відповідальності  суперечить європейським 

практикам та позиції Венеціанської Комісії. З одного боку, принцип індивідуальної відповідальності 

доцільний для того, щоб очистити судову систему від корумпованих суддів.  

З іншого – звільнення всіх чинних суддів є неприйнятним, з точки зору Венеціанської комісії, окрім 

особливих випадків. 

Список використаних джерел: 

1.Інтернет ресурс: https://kievskiysud.od.ua/press-department/all-news/1156-yak-suddi-prokhoditimut-

otsinyuvannya 
2. Інтернет ресурс:  http://europe.newsru.ua/article/35928293 
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СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В КРАЇНАХ ПОСТРАДЯНСЬКОГО СВІТУ 

Основними напрямками політичних перетворень 90-х рр. ХХ - початку XXI ст. в країнах пострадянського 

простору стали формування демократичної правової держави, поділ влади, становлення політичного 

плюралізму і громадянського суспільства. 

У сучасній науці існує кілька трактувань терміна «соціальна трансформація». Найбільш загальне 

визначення трактує соціальні трансформації як процес структурних змін суспільного стану. По 

відношенню до суспільного життя трансформація є однією з найбільш значних форм змін в соціальній 

системі в цілому, а не тільки в окремих її компонентах. Соціально-політичне життя країн пострадянського 

простору характеризувалося кризовим становищем, внаслідок докорінної зміни державного устрою. 

Особливо актуальна проблема соціальної кризи для реформованих товариств, які перебувають в умовах 

подвійного транзиту, оскільки розпад Радянського Союзу відбувався паралельно з посиленням впливу 

глобалізаційних тенденцій у всьому світі. Пострадянським державам характерні і протиріччя країн 

наздоганяючого типу розвитку, так і протиріччя розвинених постіндустріальних країн, що обумовлено 

особливостями історичного та соціально-економічного розвитку пострадянських суспільств і зумовлює 

можливу нелінійність соціальних процесів і нестійкість будь-яких тенденцій. Комплексне дослідження 

досвіду реформування пострадянських країн передбачає орієнтацію як на безпосередні зміни в 

економічній, політичній та інституційної сферах, так і на соціальні наслідки цих змін і дозволяє 

розглянути суть і напрям розвитку процесів, що розгортаються на пострадянському просторі, в рамках 

теоритичної концепції соціальної кризи, що ґрунтується на тісному зв'язку між темпами соціокультурної 

динаміки, економічного зростання, моделями державної соціальної політики, соціальними і політичними 

тенденціями розвитку суспільства. Відповідно до такого підходу, проблема реформування сучасних 

суспільств містить в собі два аспекти: перетворення організаційних систем суспільства  і реформування 

соціуму як унікальної соціокультурної системи. Дані аспекти реформування взаємопов'язані. Зміни в 

інституційному середовищі неминуче впливають на домінуючий тип соціальної інтеграції, на систему 

соціальних взаємодій і цінностей, що регулюють соціальні зв'язки в суспільстві. Неузгодженість 

перетворень в цих двох сферах виступає причиною глибокої соціальної кризи, крайнім проявом якого є 

дезорганізація соціальної системи (як через неефективність нових інститутів, так через деструктивних 

тенденцій і зростання соціальної напруги в суспільстві). Конфігурацію і гостроту проблем, з якими 

зіткнулося реформоване суспільство, визначає поєднання кризових проявів двох трансформацій 

(загальноцивілізаційних кризових процесів і протиріч перехідного періоду).  

Особливий інтерес для дослідження специфіки соціальної кризи представляє аналіз таких факторів, як: 

характер і сила впливу зовнішнього глобального середовища; традиції взаємодії між суспільством і 

державою, особливості становлення ринкової економіки і вплив цього процесу на життєдіяльність 

суспільства, специфіка створення національних держав, процес формування національної або 

громадянської ідентичності. 

Під впливом зовнішніх соціально-політичних змін виникають якісно нові системи морально-культурних 

цінностей. На соціокультурному рівні цінності визначаються шляхом співвіднесення їх з типами 

цивілізацій, в яких вони виникли і існують. До них відносять традиційні цінності, сучасні цінності і 

загальнолюдські цінності. 

На підставі нових соціально-економічних і політичних реалій, які складалися в країні під час становлення 

незалежності протягом двадцяти п'яти років, стався ряд принципових змін у життєдіяльності українців і в 

подальшій соціалізації майбутніх поколінь. Системна криза в українському суспільстві призвела до зміни 

соціальних орієнтирів, переоцінці традиційних цінностей, що призвело до змін не тільки в повсякденному 

житті людини, а й у відносинах як між людьми, так і цілими поколіннями. Складність встановлення нових 

соціальних орієнтирів полягає у неможливості існування єдиної моделі розвитку, саме тому 25 років 

незалежності України характеризуються нелійними змінами цінностних орієнтирів. 

Список використаної літератури: 
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ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ В УКРАЇНСЬКОМУ НЕЗАЛЕЖНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. 

Вибір політичного режиму – це досить важлива і вагома складова формування держави. Оскільки саме 

політичний режим визначає сукупність усіх методів та засобів здійснення політичної влади. Цей фактор 

визначає зв‘язки між суспільством та державою, що існують фактично. З точки зору соціального підходу, 

можна навести два твердження, котрі щонайкраще характеризують поняття «політичного режиму».  

 

Моріс Дюверже трактував це поняття як «структуру правління, тип людського суспільства, що відрізняє 

одну соціальну спільність від іншої», але з іншої сторони — як «певне поєднання системи партій, способу 

голосування, одного або декількох типів прийняття рішень, однієї або декількох структур груп тиску». 

Загалом політичний режим в деякій мірі диктує правила мислення та поведінки своїм громадянам. Тип 

політичного режиму є свого роду направляючою для розвитку суспільства в ту чи іншу сторону. 

 

Проаналізувавши стан української молодої незалежної держави, не можна сказати однозначно чи 

демократичний чи недемократичний політичний режим зараз встановлений. Для більш глибокого аналізу, 

варто звернутися до історичних фактів життя українців.  

 

Незалежною Україна прожила лише два з половиною десятиліття, коли перед тим століттями жила в 

умовах диктатури. Тому перехід до демократії просто не можливий за такий короткий період життя 

незалежної держави.  

 

На території сучасної української держави панує змішаний тип політичного режиму, перехідний період 

від недемократичного до демократичного режиму, що має у собі ознаки від усіх основних політичних 

режимів. Від демократичного режиму Україна успадкувала собі виборність головних органів політичної 

влади, органів місцевого самоврядування; поділ влади на три гілки – законодавчу, виконавчу, судову; 

юридична рівність громадян перед державою, певні гарантії для забезпечення прав меншості.  

 

Конституція України вважається однією з найдемократичніших конституцій світу, але на практиці значна 

частина прав і свобод не забезпечуються. Оскільки ні економічного, ні організаційного підкріплення цих 

задекларованих прав немає. Здійснити перехід до демократичного режиму значно простіше за умов 

хорошої економічної ситуації, котрої в Україні, не спостерігається.  

 

Ще одною проблемою, що сповільнює перехід до стабільного, визначеного політичного режиму, є 

радикалізація лівої опозиції. Не менш впливовою проблемою є те, що значна частина населення України, 

що вже пережила тоталітарний режим СРСР, знаходиться в опозиції до нього, але з іншої сторони, ця 

частина населення не вважає кращим ідеалом демократичний режим.  

 

Від тоталітарного режиму СРСР в спадок для держави залишилися як мінімум спосіб мислення та 

поведінки старшого покоління, що живуть керуючись, щонайменше половиною старих, комуністичних 

принципів.  

 

Однією із найбільших проблем, що заважають нормальному розвитку демократії в Україні, є дуже 

високий відсоток корумпованості державної влади. Абсолютно усі гілки влади, включаючи судову є 

корумпованими, хоча добре відомо, що прозорість економіки є запорукою не лише її стабільності, але й 

чудовою опорою для вдосконалення політичного стану в країні.  

 

Як висновок, можна зазначити, що Україна зараз стоїть на шляху до демократичного суспільства, але цей 

перехід є досить довготривалим, особливо зважаючи на безліч актуальних проблем, таких як революція 

2013 року та її наслідки, що тривають дотепер. Саме тому, не можливо досить точно складати політичні 

прогнози щодо майбутнього Незалежної України.  

 

Основна роль у процесах переходу до демократії належить політичній владі, котра в свою чергу повинна 

взаємодіяти з своїми громадянам, а не пропагандувати власні погляди та ідеї. Не менш важливим є 

формування політичної свідомості українського суспільства. Оскільки сучасний громадянин-українець 
недовіряє державі, бо не відчуває виконання гарантованих державою прав та свобод.  
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ НА ПРИКЛАДІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ПОЛЬЩІ 

Одним iз проблемних i суттєво важливих явищ ХХІ столiття є інтеграцiя, що охопила всi або майже всі 

сфери життя людини та і суспiльства зокрема, забезпечуючи фiнансову, економiчну, iнформацiйну, 

технологiчну, культурну, духовну, наукову складову цiлiсності свiту.  

Зараз хотілось би поговорили про зміни, які відбулися в суспільно-економічному житті Польші, від 

наслідків горбачовської відлиги в 1989 році, та як самі поляки мріяли та боролись за «нову Польщу». Що 

ж призвело до зміни зовнішної політики, які методи посприяли цьому. Це були спроби зблизити Польшу з 

Европою. Спроби ці були вдалими, що вжe у липнi 1989 року Польща встaновила дипломaтичнi вiдносини 

з Європейським Союзом. Після цього, за короткий період вже у вересні того ж року між ЄЕС та Польщею 

було підписано договір про торгiвельно-економiчну спiвпрацю цe стало важливим внеском, що відігравав 

важливу роль в переговорах надалі щoдо євроiнтеграцiї Пoльши в Європейський Союз. 

 Впeрше прo вcтуп Польщi до ЄЕС загoворив премєр-мiністр Т. Мазовецький під чaс виcтупу в 

європейському парламентi лютoго 1990 року. Міністр закoрдонних спрaв Скубишевський виступив 

пoвнiстю ―за‖, та пiдтримав думку свого колеги. Вже на початку літа 1991 року, було заявлено, що 

Польща має серозні намiри вступити до Європейського Союзу на правах повноправного члена. Тобто, вже 

на початку 90-х років Варшава чітко розуміла свої наміри та визначила для себе пріоритети в планах щодо 

ЄЕС. Сaме цей підхід дoзволив Польщі 19 травня 1990 рoку виcтупити з офiцiйною зaявою про пoчаток 

переговорiв щoдо вcтупу Польщi до ЄЕС. Переговори були розпочаті на початку зими 1990 року, 

приймали рішення протягом довгих 11 мiсяцiв. Та, як ми знаємо, головне – це результат. Закiнчився цей 

процес досить вдало, а саме пiдписанням Європейського Договору про спiвдружнiсть Польщi з ЄЕС. 

Після багатьох переговорів Польща все ж таки була прийнята до Європейського союзу у липні 2004 року. 

Радикадьні ринкові реформи та ―шокова терапія‖ були першими позитивними кроками в економіці серед 

інших країн Центрально-східної Європи. Звісно, після запровадження реформ перші два роки для поляків 

були складними, але вони швидко пристосувались і вийшли з кризи.  

Розглянемо три етапи проведення реформ: 

Перший етап(1988-1991 рр.) 

План Бальцеровича - ―шокова терапія‖ : 

-фіксування відношення курсу злотого до долара;  

-відкриття економіки; 

-ліквідація прямих субсидій для державних підприємств; 

Другий етап(1991-1993) 

-нові фірми,які створюють,позбавляють від сплати податку на три роки; 

Третій етап(1993-1997) 

-влада впроваджує нову податкову систему; 

-дуже швидкий розвиток ринку фінансів; 

Чому багато з країн прагнуть бути в Європейському Союзі? Це дає багато вигод, так як укріплюється 

ринкова економіка, створюється потужна система захисту прав на власність, доступ до фінансових ринків 

європейських, вiдсутнiсть митних кордонів між країнами Європейського Союзу, що відкриває багато 

можливостей для людей. Розглянемо ще більш детально, які переваги чекали на Польщу під опікою ЄЕС. 

А до прямих переваг, які реально допомогли Польщі «поставити себе на ноги» можна вiднести безумовно 

прямі дотацiї з бюджету ЄС. Вони надходять до Польщi в рамках реалiзацiї двох прiоритетiв ЄС, а саме — 

полiтики вирiвнювання та пiдтримки сiльського господарства. Загалом, вiд моменту вступу до ЄС (1 

травня 2004 р.) Польща отримала підтримку в розмірі майже 85,3 млрд євро. Щоправда, як член ЄС, 

країна також здiйснює внески до бюджету союзу, тому сукупний обсяг трохи зменшиться — 65 млрд євро. 

Але крім прямої бюджетної допомоги, важливою та суттєвою вигодoю вiд приєднaння до ЄЕС можнa 
назвати зростання реальних прямих iноземних iнвестицій та безвізовий режим з європейськими країнами, 

що було згадано трохи раніше. Відкриті кордони між країнами дають багато можливостей, особливо 
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студентам, які можуть навчатися в інших країнах та без проблем перетинати кордони. Але є суттєвий 

мінус, а саме - дуже багато поляків поїхали за кордон в пошуках кращої роботи та життя 

 

Штефан І. М. (м. Київ) 

ingvarrStef@gmail.com 

УКРАЇНА ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

Чверть століття тому, Верховна рада проголосила незалежність української держави. Незалежність, 

національна гідність та самобутність  - все це дісталось народу з легкої подачі, адже з огляду на  історію, 

можна сміло стверджувати, що шлях до державності у нашого народу завжди лежав кривавою дорогою 

боротьби та страждань. І ось, ми отримали те, до чого йшли наші предки, але користуватися цим так і не 

навчились. 

За досить великий період часу, відносно людського життя, в незалежній Україні встигло вирости нове 

покоління свідомих громадян, що вже самі почали вирішувати серйозні питання, не спираючись на 

«радянські» устої та правила, за якими жили минулі покоління. Мабуть, подібна трансформація суспільної 

думки в більш демократичне та досконале русло, мала б зіграти на руку державності, але факти кажуть 

про інше. 

Середовище розвитку в суспільній колисці змінювалось та приймала різні обліки за останні роки, і можна 

сміло трактувати, що колишні «криваві та жорстокі» устави починають забуватись, а нові норми розвитку 

так і не зародилось. Намагання управляти людськими думками та вчинками, призвело до такого собі виду 

«олігархічного тоталітаризму», а тобто коли народ намагається щось змінювати лише під егідою тих чи 

інших представників «еліти», що намагається прийти до влади. 

За історію незалежної України є декілька прикладів, що підтверджують вище сказане. За 25 років, молода 

держава пережила дві революції – осередки суспільного невдоволення до дій влади. Але чи самобутніми 

були ці дії? Кожного разу невдоволені громадяни приводили до «керма» чергового координатора подій 

революції, «кесарів» нової епохи законодавства. Кожного разу, ще вчорашні протестанти 

перетворювалися в переможців, адже їхня взяла, вони так думали. Історія, як показує практика, працює по 

циклічній схемі, і можна спостерігати три класичні зміщення влади, що пройшли в Україні за роки 

незалежності. 

Першого президента було знято та замінено на посаді в 1994 році, в результаті дострокових виборів, на які 

його змусили піти. Наступив період змін в житті молодої держави. Новий президент почав проводити 

політику «багатовекторності», лавірування між двома світами, між сходом та заходом. Керуючись своїм 

баченням тодішньої ситуації та шляхів виходу з неї та активними діями в напрямках розвитку, на чергових 

перевиборах гарант залишився незмінним. 

Другий термін правління викликав низки скандалів та певних необдуманих вчинків, що привели до 

першої революції, рівно через десять років після попередньої зміни провладної руки, розгорілася 

«Помаранчева Революція». Знову таки, відсилаючись до попередніх слів про самовиявлення суспільної 

думки народом, фактом буде те, що з трибуни революційного вогнища, говорили і направляли в 

правильну сторону - майбутня влада, що і зчинили подібне дійство заради вирішення своїх особистих 

питань. Прикриваючись ідеалами революції та майстерністю задурювати голови людей, вкладали в 

свідомість натовпу свої настанови заради досягнення раніше заданих цілей. 

В цьому випадку, дійства проходили по філософії : « Не людина крутиться навколо потужного натовпу 

ідей та бажання чогось змінити, а натовп навколо сильного ідеолога та лідера, що взявши в ясир бажання 

кожного до дій, досягає своїх цілей». 

В результаті красивих політичних ходів та харизматичної гри на публіку, Україна отримує нового гаранта 

Конституції, в закулісних кулуарах проходить ділення влади, а в житті держави наступає затишшя, 

короткочасний літургічний сон. 

Як показує історичний аналіз, після кожної революції чи державного перевороту, в державі настає період 

відпуску напружень, час для приходу до тями. Через певний відрізок часу життя починає йти своїм чином 

і починаються нові кроки. На превеликий жаль, з українцями поступили як з сліпими кошенятами, що 

повірили своїм поводирям, а тобто повністю знехтували бажаннями до життя і втопили у бездні хворих 
обіцянок та неправдивих вчинків. 
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На міжнародній арені, не дивлячись на «старання» влади щось зробити, Україну сприймали за розмінну 

копійку між двома світами. Президент своїми стараннями проводив  прозахідну політику, в результаті 

чого складалися погані відносини зі сходом, а на тому самому заході, нас ніхто як не чекав, так досі і не 

чекає. 

Всі негативні фактори, що сформувалися в результаті розчарування народу по відношенню до раніше 

обраної влади, повернули русло суспільного рішення в кардинально іншу сторону, а тобто повернули 

режим, що був дуже близьким до дореволюційної влади. В країні обрали нового Президента. 

Президенство нового гаранта повернуло знайому політику «багатовекторності», а тобто вільну гру між 

заходом та сходом, з перемінними перевагами в ту чи іншу сторону. Лавірування між двома вогнями, 

фактично робило державу неприкаяним сліпцем. Політикою влади, було майже вбито всі військові 

структури держави та приведена дестабілізація ситуації в багатьох сферах управління , під маскою 

новітніх реформ в бажанні виправити помилки «попередників». 

В результаті трьох років подібної політики, наша держава прийшла до порогу серйозного вибору, до 

підписання «Погодження про асоціацію України з ЄС і Погодження зони вільної торгівлі». Відмова від 

цієї можливості, під дією східного сусіда, призвела до повного фіаско влади, на чолі з гарантом 

Конституції на арені політичного життя держави, народне невдоволення спалахнуло, і під приводом 

певних зацікавлених осіб запалала «Революція Гідності», і з часом набрала величезних обертів. 

На крові невинних протестувальників та упорним бажанням щось змінити, був проведений переворот 

державної влади, з паралельною втечею колишніх господарів державного апарату. Все це відбулося через 

десять років після попереднього волевиявлення народу, все знов пішло по революційному циклу 

відновлення стабільного існування. В результаті тотальної дестабілізації на всіх державних рівнях, була 

порушена територіальна цілісність України, почалась війна на сході, а до керма держави прийшли 

вчорашні лідери опозиції та ідейні наставники-спонсори революції, все пішло по плану. 

За четверть століття, Україна пережила дуже складні часи, ми отримали низку уроків, болючих та 

повчальних, а головне набрались досвіду. Досвіду, який має змінити щось в головах кожного з нас, 

зробити нас свідомими та зрячими громадянами, дати можливість кожному вирішувати щось в нашому 

життя, а не вестися на солодкі обіцянки поводирів. Краще життя прийде, але лише після того, як 

сформується насправді сильна національна самосвідомість нації, тоді коло ми вийдемо з зацикленого 

стану, яким нас так обдаровує наша історія. 
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БАЗОВІ ЦІННОСТІ В МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ПРАКТИКАХ 

Концепт «базові цінності» набуває свою актуальність в політико-правовому дискурсі за умов, коли в 

громадській думці нагальною стає трансформація наявних суспільних відносин в бік розумнішого і 

гуманнішого суспільства як реалізація ціннісних уподобань   громадян. Тоді базові цінності постають як 

мета і засоби соціального поступу на певному історичному етапі розвитку і в них віддзеркалюються 

фундаментальні суспільні потреби, які мають конкретні часово-просторові виміри. Отже на часі є спроба 

українських інтелектуалів проаналізувати 25-річний період модернізації України в процесах зміни 

ціннісних орієнтацій від переважно патерналістських, знеособлених до ліберальних, персоналізованих і 

відповідальних. 

Якщо ми потрактовуємо сучасне світове суспільство як плюральне з певними позитивними і негативними 

тенденціями плюралізму як принципу соціальної взаємодії, зокрема амбівалентність тенденцій 

децентралізації влади, втрати ідентичності, зростання недовіри і невпевненості через культурну ситуацію 

«смерті Бога» і десакралізацію суспільних відносин, то питання про базові цінності конкретизуються у 

запитання: чи існують в сучасному плюральному суспільстві міцні засади в ціннісних орієнтаціях щодо 

благ, які можна імплантувати в суспільну тканину як загальні, як бажані і як такі, що потребують 

постійного захисту і гарантій в модернізаційних практиках найширного загалу. 

В традиційному суспільстві найвищим благом є віра і церква як соціальна інституція захисту релігійних 

цінностей. Оскільки плюралізм руйнує одностайність думок, остільки суспільство потребує нейтральної 
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щодо панівного суспільного світогляду держави, яка функціонує на засадах свободи і конституційних 

гарантій. Звідси дискурс щодо змісту базових цінностей, соціальних механізмів їхньої реалізації, умов і 

форм продукування і модернізації обмежується політичною сферою, призначення і ефективність якої 

пов‘язана зі здатністю політико-правової сфери гарантувати соціальний простір для плюралізму 

цінностей. Структурування у такий спосіб соціальних гарантій всім громадянам призводить до того, що 

політико-правовий дискурс обмежений граничними загальними цінностями. 

Методологічним підґрунтям такого висновку слугує формальна етика І.Канта, яка, як відомо, не 

переймається змістом цінностей (на противагу матеріальній етиці М.Шелера), а зосереджує свій 

евристичний потенціал на    гарантії основних прав, що в сучасному ліберально-демократичному 

суспільстві забезпечується ієрархічною системою соціальних інституцій. Таким чином  морально-

етичному моніторингу підлягають такі запитання.  Перше, чи знаходять базові цінності українців своє 

втілення в гарантованих Конституцією  України правах і свободах громадян? Друге питання стосується 

того, як узгоджуються соціально-психологічні стереотипи і патерни, що як дуальні соціальні структури 

(Е.Гіденс) постійно  творяться й відтворюються в повсякденних практиках, зокрема в мовленні, традиціях, 

звичаях, із засновками трансцендентальної прагматики про норми загальнолюдських відносин між 

громадянами, державами, культурами, цивілізаціями? І третє питання стосується гештальту загальної волі 

до спільної конституції попри розбіжності в змісті базових цінностей в різних соціальних групах. 

Хочу уточнити, що концепти «базові цінності» і «основні цінності» (Grundwerte)  не збігаються. «Основні 

цінності» - це свобода, справедливість і солідарність. До «базових цінностей» відносяться такі: добробут, 

справедливий розподіл загальних благ. добро, краса, гідність, доля, істина тощо. Отже, якщо за 

«основними цінностями» написані програми політичних партій, зокрема німецьких провідних партій, а 

саме СДПН, ХДС, ХСС, то  «базові цінності» функціонують на   соціально-психологічному рівні 

ментальності  і соціальних відчуттів сприйняття/несприйняття. Проте вони також формують конкретні 

повсякденні  практики, як і програмні теоретичні положення, що імплантуються в соціальні інституції 

сучасного суспільства. Просто їх важче досліджувати випробуваними методами. Останні вибори в США 

показали кризу соціологічних передбачень через те, що  в соціологічних вибірках не були охоплені ті 

виборці, які або не планували брати участь у виборах, або вважалися такими, думки яких не матимуть 

вирішального значення. Зараз популярною є ідея ad hoc про тенденцію в виборах президентів чи депутатів  

(ad hoc – до цього, для цього випадку, для цієї мети). І така електоральна конфігурація  сприяє хаотизації 

соціального життя, що може спричинити руйнацію рамкового порядку, легітимізація якого  відбувається 

через  дотримання правил і норм. Отже, політичним механізмом моральної рефлексії базових цінностей і 

ціннісних орієнтацій виявляється консенсус та його обґрунтування. 

Виокремлюють три рівні консенсусу: правил, порядку і ціннісний.  Консенсус правил розв‘язує конфлікт 

інтересів; консенсус порядку – спираючись на базові цінності та інституції політичної системи визначає 

правила; ціннісний консенсус стосується аксіологічних преференцій соціальних акторів. В суспільствах, 

де міцнішими є консенсуси правил і порядку, меншає потреба в ціннісному консенсусі. Навпаки, там де не 

утворився  консенсус правил, там зростає необхідність в повсякденному житті творити і відтворювати 

ціннісний консенсус. Саме таку ситуацію ми переживаємо в Україні, а саме в мас-медів, в соціальних 

мережах, в публічних дискурсах яскраво тематизуються базові цінності. І головно, щоб в таких практиках 

переважав би принцип найвагомішого аргументу (Ю.Габермас). 

 

Ющенко О. О. (м. Київ) 

Olia_Uschenko@mail.ru 

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ ПОЛЬСЬКОГО ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ 

Євроінтеграційний досвід Польщі в більшій своїй частині важливий для нашої країни. Польща і Україна – 

це схожі країни в одному регіоні Європи, які до всього мають подібну історію з багатьох точок зору.  Ці 

країни мали схожу соціальну та економічну структуру. Загалом, навіть менталітет українців і поляків 

неймовірно схожий. 

Все почало змінюватися з розвалом соціалістичної системи. Обидві країни обрали європейський напрямок 

розвитку. Але, якщо українці знехтували цією можливістю, то поляки підійшли до євроінтеграційних 

процесів з великою відповідальністю. І вже з початку 90-х років минулого сторіччя як влада, так і 

суспільство висловили позитивний відгук що до підняття рівня життя країни до європейських норм. Цього 

курсу притримувалася вся польська влада незалежно від партійної приналежності, а на референдумі про 

вступ в ЄС цей крок підтримали понад 75% населення. Першим кроком став розпад соціалістичної моделі 
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міжнародних економічних зв‘язків. На початку 1991 р. було прийняте рішення виконавчою Радою 

економічної взаємодопомоги про саморозпуск в зв‘язку з фактичним розвалом соціалістичного табору. 

16 грудня 1991р. було підписано Європейський договір, в якому закладався політико-економічний 

фундамент подальшого приєднання Польщі в спільноту європейських країн.  В цьому договорі йшлось 

про створення зони вільної торгівлі, лібералізації обміну послугами,  обмеження втручання країни в 

економічну сферу. 

Одним з перших представників влади, на плечі якої впало завдання здійснювати перші кроки в сторону 

євроінтеграції був Лешек Бальцерович. Він взяв на себе вантаж непопулярних економічних рішень, які не 

дивлячись на критику вчених та громадських діячів, в кінці кінців дозволили Польщі ввійти до ЄС та 

добитися сучасної соціально-економічної стабільності. Його вважають автором концепції економічної 

«шокової терапії» для Польщі, в ході якої державу було витіснено з основних ер економічного життя. 

Наголос робився на розвиток малого і середнього бізнесу, почалася стрімка приватизація, відкривався 

простір для іноземних інвесторів. Політика «затягування пасків» викликала широку критику в польському 

суспільстві. Але вже в1992 р. в порівнянні з 1991 р., ВВП Польщі виріс в 4,5%, а в 1993 – на 10,3%. Всі ці 

ліберальні реформи дозволили Польщі виповнити вимоги ЄС і приблизитися до членства в європейському 

клубі. Та все ж, цей процес затягнувся більше чім на 10 років.  За результатами переговорів між старими і 

новими членами Євросоюзу, кінцеве позитивне рішення було оголошене  13 грудня 2002р., а 9 квітня 2004 

року договір був утверджений Європейським парламентом. В цьому ж місяці відбулось підписання 

Договору про приєднання.  

Оглядаючись назад, можна зробити висновок про плюси та мінуси польського євроінтеграційного 

процесу. За думкою більшості аналітиків, до основних негативних моментів належить необхідність 

відкриття кордонів для міграційних потоків, ліквідація деяких галузей промисловості. Демонтаж 

суднобудівельної, металургійної та вугільної промисловості, на який пішли під тиском екологічних норм 

європейського законодавства, дійсно привели до збільшення безробіття та росту соціальної напруги. 

Проте, ці процеси в певній мірі нівелювались виходом Польщі на більш широкий ринок праці.Середній 

рівень заробітної плати піднявся з 688 доларів до 1.152 доларів в 2014р. Не відбулось обіцяне євро 

скептиками підняття цін. Звісно, в певних сферах вони дійсно пішли в гору. В першу чергу це стосується 

комунальних, юридичних, фінансових послуг, а також цін на громадський транспорт. Але абсолютну 

більшість товарів підвищення не заціпило. Стосовно зисків, то їх список і важливість для розвитку Польщі 

без сумніву вищий. На першому місці стоять прямі дотації з бюджету ЄС. Вони йдуть на реалізацію двох 

пріоритетів – політики вирівнювання і підтримку сільського господарства. На ці два напрямки з моменту 

вступу в ЄС Польща вже отримала 85,3 млн. євро. Якщо хтось вважає, що таким чином здійснюється 

фінансова диктатури батьків – засновників Євросоюзу і фактичної втрати державного суверенітету, то він 

помиляється. Фінансові програми формуються польськими органами влади. А контроль з боку 

відповідних органів ЄС дозволяє звести к мінімуму корупцію.  

Крім прямих бюджетних інвестицій, потрібно відмітити зростання іноземних інвестицій. Так за період 

2003-2012 років Польща залучила близько 102 мільярдів євро. В той час,  Україна лише 37 мільярдів. Все 

це вже зараз призвело до зросту рівня життя поляків, а сама Польща стала своєрідним роботодавцем для 

ряду сусідніх країн. В тому числі і для громадян нашої країни.     

 

Яворська Є. Ф. (м. Київ) 

evsky7-12@ukr.net 

ПРОБЛЕМА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ 

СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 

Сучасний світовий соціум балансує поміж хиткими та дисперсійними політичними режимами, поруч с 

формальною демократією ми спостерігаємо реверс до тоталітаризму, феодалізму чи імперіалізму. Генезис  

сучасних  політичних  режимів за К.Мангеймом  можна  простежити  виходячи  із  соціальної  

обумовленості  пануючих  ідей  та  безпосереднім  відношенням  до  буття  тих  кіл,  які  виступають  

апологетами  та  трансляторами  соціокультурного  досвіду  між поколіннями.  

Сучасне  суспільство – високо диференційоване, з  різними  протилежними  філософськими   системами,  

що  передбачає  різну  інтерпретацію  основоположних  понять  свободи,  дисципліни і  праці [3, с.425]. В  

індустріальному  суспільстві технологічний  прогрес  є продовженням  принципу  раціональності,  

посилюється  формалізація  та  бюрократизація,  змінюється  форми  та  зміст  дозвілля  та  споживацьких  

запитів.   
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Ціннісний  релятивізм,  як  реакція  на  соціокультурні  трансформації  та  переосмислення  шляху 

модерного  суспільства  відкидають  значення  абсолютних  моральних  норм [3, с.431].  За Ю.Габермасом 

традиції сприяють формуванню ідентичностей, однак вони перетворюються в абстракції, до яких більше 

не інкорпоровані конкретні соціальні практики. Тим самим модерн формує наряду з диференційованими 

способами життя відірвані від них моральні та ціннісні засади [4]. 

Сучасне  суспільство знаходиться поза статичністю, у швидкому темпі постійних змін, а тому адаптація 

цінностей відбувається в умовах конкурування   протилежних  картин світу, які прагнуть легітимізації.  

Самовизначення  та  зміна  соціальної  мотивації  відбуваються  в  умовах  хаотизації  соціального  

розвитку.   

Для багатьох країн пострадянського простору права людини, можливість самореалізації без протекції, 

ліквідація корупції, прозорість владних відносин, рівний доступ до освіти і т.д. становлять об‘єкт 

перманентної політичної риторики, яка покликана демонструвати розрив з комуністичним минулим. 

Сьогодні увага й досі прикута до біполярних відносин великих держав, а формування стратегії розвитку 

залежить від підтримки з боку більш розвинених країн.  

Розхитування політичної (та економічної) стабільності в США та країнах Євросоюзу (зокрема Brexit 

Великобританії) ставить питання про невідповідність цінностей та потреб тому вектору розвитку, який 

задає правляча еліта.  

В цьому контексті прагнення України рухатися в напрямку Євроінтеграції ставить питання про те, чи 

копіювання досвіду більш успішних країн призведе  до реалізації поставлених цілей та формуванню 

довгострокової  перспективи державного розвитку в умовах глобалізаційних викликів? 

Ідеал високорозвиненого стабільного постіндустріального суспільства, на зразок Скандинавських країн, 

передбачає здатність використати та адаптувати наявні ресурси, культурний капітал та підприємницькі 

здібності, задля самовизначення в стихії ринкових відносин та диверсифікованих потреб. Зокрема,  

аналізуючи фінський шлях розвитку, М. Кастельс  говорить, що інформаційне суспільство передбачає 

наявність мережевої структури управління, використання творчого потенціалу в умовах конкурентного 

типу соціальної взаємодії. [2, с.3].  

Глобалізація загрожує кризою ціннісних ідентичностей, але можливості застосування своєї національної 

самобутності, менталітету, культурних зразків та визначення потреб цільової аудиторії, задоволення яких 

дозволяє визначити комерційно вигідну сферу економічного та соціального розвитку країни, забезпечують 

успішне функціонування в конкурентному  середовищі високорозвинених країн.  

М. Кастельс виділяє чотири базові типи легітимності, які в сукупності формують підґрунтя для   

формування держави високих економічних та соціальних стандартів: політична легітимність, яка 

забезпечується демократичним устроєм; соціальна легітимність, яка формується під впливом «держави 

добробуту»; культурна легітимність, як результат акумуляції національної ідеї; економічна легітимність, 

що передбачає фінансову успішність реалізації інформаційно-економічного проекту держави [2, с.173].  

Застосовуючи світ-системний аналіз І.Валерстайна, можна сказати, що нині Україна займає місце скоріше 

«периферії» з ознаками аграрного суспільства. Попри прагнення стати типовою європейською державою, 

наша країна досі не здатна конкурувати за рівноправне місце з високорозвиненими країнами «центру».  

Світ-системний аналіз І. Валерстайна [1] доводить значимість тих переваг, які отримують технічно та 

політично високоорганізовані країни («центр» та «напівпериферія») над суто сировинними «донорами» ‒ 

економічно відсталими країнами («периферія»), які за наявності певних ресурсів не здатні конкурувати в 

умовах панування інновацій та принципу ефективності.  
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ДЕРЖАВА, ЩО СПРИЯЄ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ: ЧИ Є РЕЛЕВАНТНИМ ДОСВІД СХІДНОЇ АЗІЇ 

ДО РЕАЛІЙ СХІДНОЇ ЄВРОПИ? 

В ході свого історичного розвитку, українська держава крок за кроком будувала незалежність, виховувала 

націю,  спираючись то на власний досвід, то на приклади інших країн. Історія містить як вдалі, так і не 

вдалі історії. Чим це зумовлено?  На мою думку тим, що український народ разюче відрізняється від 

інших країн за своїм менталітетом, бажанням незалежності та прагненням самим формувати та 

вирішувати свою долю. Не може не впливати той факт, що український народ неодноразово зраджували, 

цим і зумовлено  прагненням самим вирішувати свою долю та недовіра до влади, якою б вона не була.  

Говорячи про досвід Східної Азії необхідно згадати про стрімкий прорив таких країн як Сінгапур та 

Гонконг. За 2016 рік вони зайняли перші місця  за індексом веденням бізнесу, в той час як Україна  досі 

знаходиться на 80 сходинці. 

Сінгапур, як острівна країна, яка на початку незалежності втратила все і не мала ні земельних, ні 

енергетичних і навіть людські ресурси були незначні, за десяток років піднялась до найбагатших країн за 

показником ВВП на душу населення. 

Ідеальним прикладом реформатора для побудови успішної держави можна обрати сінгапурського 

політичного діяча Лі Куан Ю. Він обирався протягом 30 років і став одним з творців сінгапурського 

«економічного чуда». На жаль, аналогічних прикладів немає в Україні, тому що обиралися лідери, які не 

поєднували своє життя з успіхом країни. Вирішальними стають популізм, гра на почуттях та емоціях. Не 

дивлячись на високий розвиток освіченості населення, суспільство обирає тих, кому вірить, не аналізуючи 

можливість та здатність особистості захищати інтереси суспільства. 

Досить незвичайною є Сінгапурська військова реформа. Згідно закону, до армії призиваються не лише 

фізично розвинені юнаки, а й інтелектуально найрозвиненіші студенти. Контракт на військову службу в 

військових силах підписується на 8 років. За період навчання військовослужбовці навчаються 2-3 роки за 

кордоном. Дана реформа створила дуже сильну армію, яка складає еліту країни. В українську армію 

переважна кількість призовників потрапляє на службу примусово. Щоб це змінити, необхідно переробити 

саму армію, її фактичне призначення, умови життя, заробітну плату та відношення суспільства до неї як 

до загальнообов‘язкової служби.  

Однією з проблем України, як зазначають західні інвестори є неефективне та некваліфіковане державне 

управління. В нашій країні забагато інституцій та комітетів, які є малоефективними і затратними. Щодо 

Сінгапуру, держслужбовці даної країни отримують велику зарплатню, однак їхня віддача в роботі 

колосальна. Тому і Україна має зрозуміти, що державний апарат зі своїми інституціями не має просто 

«бути». Повинні залишитись ті органи та інститути, які справді несуть певний посил суспільству. Такі 

державні менеджери повинні отримувати відповідну зарплатню та умови роботи, щоб бути зацікавленими 

у державній роботі.  

Але найбільшим прикладом, що може перейняти Україна, є боротьба з корупцією та інвестиційний клімат. 

Сінгапур зробив все, щоб кожен інвестор йшов задоволеним. Для інвесторів створювалися найменші 

податки та найкращі умови. Тому тут і розташувалися найвідоміші компанії. Натомість наша країна 

вважається зарегульованою країною з непередбачуваним інвестиційним кліматом. Тому втілення 

прикладу Сінгапуру щодо інвесторів надзвичайно потрібен. Що стосується корупції, то її в Сінгапурі 

майже не існує, тому і ведення бізнесу є найсприятливішим. 

Для України актуальним є вислів Дебната Гухароя, президента Бізнес-ради Австралія-Індонезія: 

«боротьба з корупцією - це не лише боротьба окремих агентств, не лише боротьба Генпрокуратури чи 

Антикорупційного бюро. Перед тим як зробити крок у майбутнє, зробіть крок назад та подивіться на ―себе 

в дзеркало‖. Тому питання успіху країни та побудови держави для людей - це не питання, коли люди 

звинувачують лідерів, а лідери звинувачують людей. Поки країна не об‘єднається, вона не зміниться.» 

Як висновок можна відмітити, що для успішних реформ  за прикладом Сінгапуру необхідно змінювати 

свідомість населення. Успішність проведення реформ полягає не в їх кількості, а продуманості кожної. 

Тому врахування досвіду Східної Азії може змінити нашу країну на краще але якщо такі реформи будуть 

проводитись з урахуванням менталітету українського народу. 
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СЕКЦІЯ 2. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ПУБЛІЧНА 

ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕРНІВ 
 

Анацька Н. В. (м. Київ 

Anat_ska@ukr.net 

СТАЛИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА – ПЕРСПЕКТИВА БУТТЯ УКРАЇНИ 

Актуальність цього питання зумовлена значним розширенням сфери гуманістичної регуляції, поширенням 

її на природне й штучне середовище, життя людини. Тут ідеться про те, щоб підпорядкувати 

технологічний процес настановам гуманістично зорієнтованої раціональної політики та зробити його 

підконтрольним вимогам моральної відповідальності для збалансованого розвитку України.  

Науково-технічна революція спричинила цілий комплекс інноваційних факторів, які викликали 

фундаментальний цивілізаційний поворот в історії людства, і створила загальносвітовий процес, який 

отримав назву «глобалізація». Глобалізація – це процес формування нового світового суспільства, яке 

базується на інтеграції і транснаціоналізації екологічної, економічної, політичної та інших видів 

діяльності, які повинні функціонувати на основі загальновизнаних цінностей у сучасному світі. Шлях 

розвитку суспільства, що глобалізується, зорієнтований на постійне збільшення виробництва і споживання 

природних ресурсів, що спричинює глобальну екологічну кризу, яка характеризується посиленим впливом 

людини на природу, а це призводить до суттєвого зменшення можливостей природи як цінності життя. 

 

Для вирішення глобальних екологічних проблем у червні 1992 року конференція ООН з питань 

навколишнього середовища й розвитку, яка відбулася у Ріо-де-Жанейро, проголосила концепцію сталого 

розвитку, де були розроблені основні принципи та засади, викладені у «Порядку денному на ХХІ 

століття». 

 

Саме екологічність повинна бути покладена в основу економіко-соціальних процесів розвитку 

українського суспільства. Концепція сталого розвитку передбачає створення таких умов життя, коли 

розвиток суспільства спрямований забезпечувати потреби нинішніх і майбутніх поколінь, що неможливо 

без взаємозв‘язку екологічної, економічної, соціальної складових. Це положення потрібно доповнити тим, 

що сталий розвиток українського суспільства неможливий без взаємозв‘язку соціально-політичної, 

економічно-господарської, науково-технічної, морально-культурної і ековіталістичної складових. Це 

означає, що головним пріоритетом має бути ековіталістичне положення, котре в методологічному 

відношенні є аксіоматичною цінністю, а в практичному – попередженням безпосередньої загрози стосовно 

безвідповідального вирішення актуальних життєвих питань в державі. 

 

Сталий розвиток не являє собою лише технічну проблему, а отже, це проблема, яка полягає у формуванні 

суспільства, що оберігатиме середовище свого існування. Тут має бути інша філософія, інша політика, 

інша освіта й мораль, тут ідеться саме про таку систему цінностей, котра б не була залежною ні від 

економічних питань, ні від зміни політичної влади, а яка б у свою чергу збереження природи й людини 

вважала абсолютною цінністю життя. Тому перехід до такої моделі неможливий без зміни ціннісних 

орієнтацій, моделі належного й ідеалів, і основне навантаження припадає на екологічну освіту. Тому одне 

з головних питань, прийнятих на конференції ООН у Ріо-де-Жанейро, надавалось розвитку освіти. 

 

Таким чином, ми підійшли до розуміння того, що перехід суспільства до сталого розвитку – це 

переорієнтація цінностей і, в першу чергу, освіти, це гуманістичний перехід. Історична практика людства, 

його наукові досягнення довели, що гуманістичний перехід не зводиться до задоволення тілесних потреб 

людини. Хоча сьогоднішнє суспільство страждає на споживацькі ідеали, проте вироблений людством 

ідеал якості життя базується на гуманістичному ставленні до природи. У той же час на відміну від 

колишніх матеріалістів-просвітників та сьогоднішніх матеріалістів-споживачів цей гуманістичний ідеал 

вбачає в природі абсолютну цінність життя. Тому, не зводячи природу до тілесності, розуміючи її 

виробничу актуальність, А. Некльоса пише, що сучасні носії гуманістичного ідеалу протестують проти 

сучасної глобальної економізації людини і світу, а з тим суто економічного підходу до природи. Більш 

того, на думку українського вченого М. Мариновича, такий базований на зовнішній доцільності підхід до 

природи виключає з ідеалу людини й суспільства еколого-гуманістичне цілепокладання, що в умовах 
всесвітньої глобалізації майже призвело людство до апокаліпсису. 
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Основою методологічних принципів побудови екологічної освіти для сталого розвитку суспільства 

постають не лише філософсько-етичні системи, а й трансформація еколого-віталістичного тлумачення 

людини і її буття. Оскільки основою цілепокладання виступає відношення до природи як цінності 

виживання, коли людина усвідомлює себе через граничну ситуацію, яка трактується як цінність життя на 

базі природи не тільки як її основи, але і її кінця, самоусвідомлення стає якісно новим, залежним від жити, 

як вижити. Отже і маємо вирішення проблеми співвідношення цілей і засобів, коли не йдеться про основи 

людського життя. Практика досліджень показує, що моральне цілепокладання має виводитись із 

абсолютної цінності життя. Це означає, що пріоритетом складових сталого розвитку має бути й 

ековіталістична складова.  

 

Байда Д.В. (м. Київ) 

dimabayda@icloud.com 

СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

В основі функціонування соціуму лежить інформаційний алгоритм розвитку – соціальна технологія. Як 

складний процес, дія соціальної технології на групи індивідів і спільнот є ланцюгом перетворень, що 

існують як усередині кожної із систем соціуму (наприклад, закономірна зумовленість одних соціально-

економічних процесів іншими), так і між системами, характеризуючи всю сукупність елементів як 

функціональне ціле. 

Сутність соціальної технології виявляється в способі самовідтворення й освоєння навколишньої 

реальності через інформаційну взаємодію. Таким чином, суспільний розвиток можна визначити як 

послідовність автономних актів структуризації, що повторюються. 

Соціальна технологія перестає бути жорстко детермінованою, перетворюючись на засіб і інструмент руху 

соціальної системи до саморозвитку, самоорганізації та само- вдосконалення, інструмент 

випереджального розвитку у людини, нарощення суспільного інтелекту. Загалом, соціальна технологія 

покликана ефективно вирішувати такі проблеми, як бідність, безробіття, втрата здоров‘я, насильство. 

Використання цих технологій у державному управлінні є важливим елементом його технологізації. Це 

означає, що необхідно застосовувати соціальне проектування та соціальні технології на всіх рівнях 

держуправління. Соціальне проектування є формою управління групами і спільнотами, науково 

обґрунтованим конструюванням системи параметрів майбутнього  соціального об‘єкта або його якісно 

нового стану.  Виходячи з цього, важливо сформулювати номінацію самої соціальної технології. Зокрема, 

це  набір послідовних дій, що спрямований на об‘єкт соціальної реальності з метою  переведення цього 

об‘єкта з одного стану в інший або збереження стану цього об‘єкта. Наразі актуалізується проблема 

інженерія, або інжинірингу як сфера людської інтелектуальної діяльності. Можна констатувати, що 

покликання цієї професії є використання сучасних досягнень науки та техніки, а також застосування 

законів і природних ресурсів для розв‘язання конкретних проблем, цілей та завдань людства. Проте, цей 

підхід не є однозначним. Розглядаючи інше визначення, це інженерно-консультативні послуги, роботи 

дослідницького, проектно-конструкторського, розрахунково-аналітичного характеру, підготовка техніко-

економічних обґрунтувань проектів, вироблення рекомендацій у галузі менеджменту та маркетингу. 

Сумісне застосування соціального проектування та соціальних технологій дає змогу говорити про 

можливості комплексного застосування досягнень цих сфер у державному управлінні. Соціальна 

інженерія в широкому розумінні – це сукупність підходів у прикладних соціальних науках, орієнтованих 

на зміну поведінки та установок людей, вирішення соціальних проблем, на адаптацію соціальних 

інститутів до умов, що змінюються, і збереження соціальної стабільності. 

Якщо конкретизувати  соціальне проектування як прилад для вдосконалення системи держуправління, 

враховуючи необхідність логічності та обґрунтованості  моделювання системи параметрів об‘єкта, то таке 

проектування означає обґрунтоване з наукової точки зору визначення параметрів майбутньої системи 

держуправління, тобто її розвиток, удосконалення, або модернізацію до якісно нового стану, тобто перехід 

до нових структурних, функціональних, інституційних, інформаційних моделей. Відповідно, такі процеси 

у подальшому будуть рушіями суспільних трансформацій, модифікацій і реформ.  

Зазначеному вище формулюванню соціального проектування в держуправлінні на загальнонаціональному 

рівні в наш час найбільше відповідають реформи адміністрування, проекти національного характеру та 

державні програми. 
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Отже, застосування соціальних технологій у державному управлінні дає змогу розробляти стратегії 

загальнодержавного, регіонального й місцевого розвитку, своєчасно вирішувати існуючі соціальні 

проблеми, приймати необхідні управлінські рішення та втілювати їх у життя. 
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НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ БРЕНДИНГУ МІСТА ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

На сучасному етапі розвитку суспільства, в умовах глобалізації, невизначеності та нестабільності 

економічних та соціально-культурних процесів, у зв‘язку з необхідністю раціонального використання 

ресурсів, значно зростає потреба у впровадженні більш ефективних підходів у системі публічного 

управління як на державному, так і на місцевому рівні. Публічне адміністрування стає неможливим без 

використання новітніх методів та технологій управління. Питання про ефективність публічного 

управління та впровадження стратегії розвитку держави набуває все більшої актуальності та розглядається 

як один з найбільш важливих факторів для забезпечення національної безпеки. 

На сьогоднішній день для забезпечення сталого розвитку держави необхідно створювати нові моделі 

управління регіонами, регіональними центрами та містами, обов‘язково враховуючи при цьому їх 

особливості та можливості. Від ефективного та збалансованого розвитку регіонів залежить загальний 

рівень економічної стабільності держави. Регіони та міста конкурують як за традиційні ресурси, необхідні 

для забезпечення їх повноцінного розвитку (наприклад, трудові та матеріальні ресурси для розвитку 

інфраструктури), так і за унікальні – туристичну привабливість, інвестиційний клімат, впровадження 

інновацій та сучасних технологій тощо. Відповідно, рівень їх конкурентоспроможності визначається або 

більш ефективним використанням ресурсів, які вдалося залучити, або наявністю унікальних ресурсів, які у 

сукупності формують привабливу пропозицію міста. 

Конкурентоспроможність міста залежить від його позиціонування та репутації серед різних груп 

стейкхолдерів (інвестори, туристи, підприємці, державні службовці, місцеве населення тощо). У зв‘язку з 

посиленням та інтенсифікацією конкуренції між містами як в межах окремої держави, так і на 

міжнародному рівні, конструювання та створення бренду міста стає дуже актуальним питанням. Брендинг 

міста необхідно розглядати як один з найбільш важливих інструментів їх позиціонування на 

регіональному, державному та міжнародному рівні. На сьогоднішній день створення концепції брендингу 

міста має бути одним з пріоритетних напрямів у сфері публічного адміністрування, оскільки успішні та 

конкурентоспроможні міста забезпечують розвиток різних галузей соціально-економічної сфери держави. 

Формування та впровадження концепції територіального або міського брендингу має бути обов‘язковою 

складовою загальної стратегії розвитку міста. 

Побудова ефективної моделі міського брендингу неможлива без використання сучасних інструментів 

публічного управління, технологій управління проектами та методів стратегічного аналізу. Управління 

містом складається з багатьох складних та взаємопов‘язаних процесів, які не можна розривати та 

розглядати окремо один від одного. Враховуючи це, їх необхідно розглядати як систему, для управління 

якою необхідно застосовувати сучасні підходи, які обов‘язково мають поєднувати у собі актуальні 

стратегії та методології. Зважаючи на те, що для максимального розкриття потенціалу міста необхідно 

використовувати всі його ресурси та можливості, для врахування всіх факторів впливу та прогнозування 

різних сценаріїв його розвитку, можна використовувати методологію форсайту. В даному випадку 

сценарне прогнозування неможливе без участі органів місцевої влади та інших інститутів публічного 

управління, оскільки саме вони формують стратегію розвитку міста. Для проведення поглибленого аналізу 

сильних та слабких сторін міста, а також побудови шляхів перекриття слабких сторін сильними, необхідно 

використовувати методологію SWOT-аналізу та визначення ключових показників ефективності (KPI). 

Одним із питань, яке також потребує більш глибокого вивчення, є необхідність застосування міжнародних 

стандартів управління проектами як у сфері публічного управління в цілому, так і у процесі розробки 

концепції брендингу міста та стратегії його розвитку. Її впровадження неможливе без обов‘язкового та 

чіткого дотримання запланованих дій та кроків. Незважаючи на те, що такі стандарти управління 

проектами як Project Management Body of Knowledge (PMBoK, використовується в США) та P2M 

(використовується в Японії) застосовуються у бізнес-адмініструванні, було б дуже доречно проаналізувати 

закордонний досвід та можливість їх використання та впровадження у систему публічного управління. 

Можливо, побудова нової, змішаної, моделі управління проектами у сфері міського брендингу та 
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публічного адміністрування дасть змогу підвищити ефективність процесів управління на державному, 

регіональному та місцевому рівні, покращить умови державно-приватного партнерства, що безумовно 

стимулюватиме економіку та забезпечить розвиток національної інноваційної системи. 

Підсумовуючи, варто зазначити, що на сьогоднішній день істотно зростає потреба у вивченні важливості 

та застосуванні нових інструментів для побудови ефективної моделі публічного управління на 

регіональному та міському рівні. Необхідно звертати особливу увагу на розробку та впровадження 

концепції міського брендингу, оскільки від конкурентоспроможності та іміджу міста залежить його 

відповідність сучасним високим критеріям сталого розвитку. 
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ФЕНОМЕН МАНКУРТИЗМУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Вперше слово «манкурт» було вживане у романі Ч. Айтматова «И дольше века длится день», яким він 

позначив людину – раба, у якого насильницьким способом було знищено пам'ять, він забув своє коріння, 

свою матір. Манкуртизм як похідне поняття і суспільний феномен не репрезентований у вітчизняних 

наукових студіях, а от у сучасному публіцистичному та інтернет-дискурсі наявні політизовані тлумачення 

сутності манкуртів, серед яких манкуртизм розуміється суто як політична технологія тоталітарної 

радянської держави, що нівелювала «абсолютний дух» українського народу, та історичну пам'ять кожної з 

пострадянських країн.   

Наукова необґрунтованість та однобічне висвітлення такого складного і неоднозначного феномену як 

манкуртизм набуває суттєвості та актуальності в умовах глобалізації. Розглянемо манкуртизм як 

соціоінженерну технологію маніпулювання суспільною свідомістю, цінностями, знаннями з метою 

заперечення історичної пам‘яті, що може привести до втрати національної ідентичності і генетичного коду 

нації. На нашу думку, в умовах глобалізації управління, трансформується і сенс манкуртизму, манкуртом 

стає маргінал, який відрікається від свого минулого, та (або) створює псевдо-процеси і псевдо-героїв 

заради відчуття причетності до світового обігу подій, але так і не стає суб‘єктом світової історії, при чому 

чужорідний досвід стає для нього «ознакою цивілізації», тобто значно ціннішим ніж вітчизняний досвід 

минулого. 

У контексті глобалізаційної динаміки управлінських практик атрибутивно, ідеологічно прослідковуються 

тенденції мультикультуралізму, «глобального громадянського суспільства», змодельовані у 

концептуальних основах «Global Governance» («Глобальне управління»), але у той же час, функціонує і 

система принципів «Acquis communautaire» (перетворене просування у внутрішній порядок світового 

співтовариства в контексті відтворення генетичного коду європейської цивілізації) та ін.. [2] Манкуртизм 

може стати новим викликом внутрішньо суперечливого явища глобалізації, вектори якого сьогодні 

розповсюджуються і на системи державного управління. «Жодна із держав в умовах глобалізаційних 

викликів не зможе їм протистояти і досягнути високого рівня геополітичного буття, якщо будуватиме 

свою політику шляхом підтягування до стандартів життєдіяльності розвинених держав та відмови від 

власного політичного суверенітету». [1; 96-97]  

Манкуртизм може мати свої прояви в управлінні, а саме у сконструйованій політичній реальності, де у 

соціокультурному контексті політичний манкуртизм означатиме розгубленість у аксіологічному і 

комунікативному просторах у зв‘язку з відторгненням власного минулого у формах фальсифікації 

історичного знання, гіперболізації історичних подій, що подаються на порядку денному, як вкрай значущі 

і актуальні, але, перетворюються на конфліктогени в суспільстві з етнічною та культурною 

неоднорідністю, та продукують кризу державного управління. Стихійний манкуртизм являє себе у 

«короткій пам‘яті» управлінця, який у практичній діяльності нівелює принцип спадковості управлінського 

досвіду, абсолютно не релевантуючи його досягнення, та підсилюючи ціннісний нігілізм. В такому сенсі 

пропонуємо трактувати феномен манкуртизму в управлінській діяльності як технологію 

депрофесіоналізації класу управлінців. 

Процес «деманкуртизації» - звільнення від манкуртизму може відбутися через інституціональні механізми 

культури, а саме механізми культурної дифузії, селективності культури, аксіологічної вибірковості у 

багаторівневому культурному просторі – у площині глобальної культури (цивілізаційної), національної 

культури, культури управління як корпоративного виміру управлінських практик та адміністративної 

субкультури як аксіологічного контексту професійного і компетентного адміністрування.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В 

УКРАЇНІ 

Наразі в державній політиці Україні гостро стоїть питання децентралізації державного управління. 

Результатом успішної реалізації реформи децентралізації влади повинно стати наділення органів 

місцевого самоврядування широкими повноваженнями щодо організації управління та контролю. 

Наявність місцевого самоврядування з широкими повноваженнями є ознакою демократичної держави. 

Україна, як демократична держава, намагається здійснювати всі необхідні заходи для задоволення потреб 

територіальної громади шляхом залучення громадськості до здійснення публічних функцій урядування. 

Громадськість, перш за все, потребує відкритої та доступної інформації стосовно здійснення державної 

політики та діяльності будь-якого органу державної та місцевої влади. Тому з набуттям владою в 

перспективі широких повноважень, перед органами місцевого самоврядування постає найважливіше 

завдання – здійснення відкритої, прозорої та ефективної політики шляхом впровадження на місцевому 

рівні електронного урядування (е-урядування). 

Е-урядування – це відкритість та прозорість діяльності, економія часових та матеріальних ресурсів, 

підвищення рівня якості надання адміністративних послуг. 

Е-урядування на місцевому рівні, враховуючи сучасні виклики державотворення, повинно стати ланкою 

інформаційної комунікації між територіальною громадою та органом місцевого самоврядування, між 

органом місцевого самоврядування та органом державної влади і, не менш важливо, між органами 

місцевого самоврядування. Оскільки всі важливі питання функціонування адміністративно-

територіальних одиниць та життєдіяльності територіальної громади будуть вирішуватися на місцях, то 

перед органами місцевого самоврядування виникає питання запровадження якісно нових послуг для 

громадян та місцевого бізнесу, налагодження новітніх інформаційно-комунікативних каналів між владою 

на місцях та територіальною громадою. 

Першим етапом впровадження е-урядування на місцевому рівні в Україні є створення та підтримка 

функціонування офіційних веб-сайтів органів місцевого самоврядування. Саме офіційні веб-сайти є 

джерелом постійної актуальної інформації про діяльність міських, селищних, сільських рад, їх виконавчих 

комітетів та міських, селищних, сільських голів. Окрім того, електронна сторінка органу місцевого 

самоврядування в мережі Інтернет є платформою для надання адміністративних послуг. Для будь-якого 

громадянина досить зручним  процесом є отримання необхідного документу, в тому числі документів 

дозвільного характеру, через систему надання адміністративних послуг на місцях за принципом «єдиного 

вікна».  

Слід відзначити, що на законодавчому рівні, на відміну від органів державної виконавчої влади, не 

закріплено обов‘язковість оприлюднення у мережі Інтернет інформації щодо діяльності органів місцевого 

самоврядування. Однак, враховуючи отримання в майбутньому органами місцевого самоврядування 

широкого кола повноважень, у громадськості виникатимуть питання, пов‘язані із діяльністю органів 

місцевого самоврядування, особливо щодо формування та використання місцевого бюджету. 

Основною проблемою впровадження е-урядування на місцевому рівні є нерівномірність розвитку 

адміністративно-територіальних одиниць та їх фінансове становище. Так, більшість міст обласного 

значення в Україні можуть повноцінно використовувати системи е-урядування, оскільки мають на це 

достатнє фінансування. Фінансові ресурси більшості адміністративно-територіальних одиниць є 

обмеженими, а в державних програмах розвитку регіонів видатків для впровадження е-урядування не 

передбачається. Таким чином, для малих міст, селищ та сіл для впровадження е-урядування необхідно 

здійснювати місцеву інвестиційну політику в сфері е-урядування. 

http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-14.pdf
http://visnyk.academy.gov.ua/wp-content/uploads/2013/11/2011-2-14.pdf
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Отже, е-урядування є ефективним засобом державного управління в Україні, яке дозволить в перспективі 

підвищити ефективність організації діяльності та функціонування органів місцевого самоврядування та їх 

взаємозв‘язок із громадськістю. 
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ПЕРСПЕКТИВА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Сьогодні стрімкого розвитку набула  індустрія інформаційних технологій на державному та 

міждержавному рівнях. Разом з тим виникають нові способи отримання інформації та послуг у всіх 

сферах життя суспільства. Зокрема, на державному рівні широкого поширення набуває система 

електронного врядування. Електронне врядування визначається як спосіб взаємодії державної влади з 

громадянами, юридичними особами та неурядовими організаціями за допомогою різних систем 

інформаційних мереж. Метою системи є залучення громадян до участі у державному житті, задоволення 

права на доступ до відкритої державної інформації. Наразі, електронне врядування охоплює наступні 

галузі: медицину, телебачення, телефонію, транспорт, освіту, бізнес. Важливою складовою даної системи 

є електронний уряд, як метод надання органами влади послуг юридичним та фізичним особам. 

Впровадження електронного врядування може позитивно вплинути на подальший розвиток України, 

зокрема, на покращання відносин між органами державної влади та населенням держави. Система 

допоможе знизити рівень корумпованості різних ешелонів влади, звернути увагу бюрократії на актуальні 

проблеми в соціальній сфері. Електронний паспорт стане універсальним інструментом для оперування 

великим об‘ємом послуг, зокрема, оплати банківських платежів, транспорту.  Кожен громадянин матиме 

змогу отримати послугу за допомогою багатьох сервісів, таких як «Mobile ID», «Інтернет Банк», тощо. 

Електронний цифровий підпис впроваджується з метою унеможливлення підробки документів різних 

рівнів значення. В майбутньому, система врядування зможе включати  проведення виборів  за допомогою 

мережі Інтернет. Це допоможе збільшити відсоток громадян,  приймаючих участь у голосуванні. Система 

направлена на раціональне використання часу кожної фізичної, юридичної чи посадової особи. 

Нажаль, Україна має багато перепон для впровадження цілісної, структурованої системи електронного 

регулювання. Найвагомішою причиною є відсутність чіткого плану дій, які необхідні задля впровадження 

системи на державному рівні. Відсутність підґрунтя  зі сторони правової сфери унеможливлює   

використання окремих  державних послуг в режимі онлайн. Разом з тим, низька фінансова підтримка, 

відсутність єдиного керівника проекту по розробці системи, чисельна пасивність зі сторони населення 

країни сприяють гальмуванню розвитку інформаційних технологій у державі в цілому. Однак, є спроби 

створення взаємодії громадян з Президентом, главою держави в режимі онлайн. Прикладом є веб-сайт 

«Електронні петиції. Офіційне інтернет-представництво Президента України». Джерело є доволі 

прогресивним та доступним для користування, але не захищене від алогічних прохань окремої частини 

громадян. 

 Завдяки  політиці децентралізації державної влади та значної кількості волонтерів, зокрема прогресивної 

молоді, виникає можливість створити електронне врядування на місцевому рівні. Прикладом є веб-портал 

державних послуг iGov.org.ua. Основна ціль проекту є аккумуляція на одному ресурсі послуг, які надають 

державні органи громадянам та бізнесу. З теоретичної точки зору, персональні дані кожної особи є 

захищеними, оскільки відсутня центральна база даних, яка містить повну інформацію про людину. Кожен 

громадянин має свій власний кабінет, де можна побачити, які персональні дані відомі системі   про нього. 

Отже, можна зробити висновок, що можливе швидке впровадження і подальший розвиток системи 

електронного урядування в Україні за умови належної підтримки з боку вищих держаних органів на 

законодавчому та виконавчому рівнях, забезпеченні фінансування з боку держави та залучення осіб, 

зацікавлених у розвитку держави. 
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МАТРИЦЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЧЕТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПУБЛИЧНОГО 

АДМИНИСТРИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В современных условиях все более значимое место занимают междисциплинарные исследования, 

ориентированные на системное изучение социальных и экономических процессов, качественные 

изменения структуры национальной экономики, обусловленные влиянием всего спектра 

воспроизводственных процессов. Это необходимо как в целях понимания текущего состояния 

современного общества и его экономической структуры (потенциала) так и для будущего обеспечения 

качественных изменений сложившихся трендов развития путѐм регулирования воспроизводственных 

процессов.  

Система национальных счетов [1] – как инструментарий подготовки экономико-статистических данных – 

достаточно полно и обобщенно характеризует экономический оборот, а также позволяет сформировать 

системы балансов различной сложности для комплексного изучения воспроизводственных процессов. 

Наиболее простая система балансов, включающая три счѐта («предприятий», «домохозяйств» и «банков»), 

позволяет не только познакомиться с принципами организации национальных счетов, но и использовать 

их в целях изучения особенностей социально-экономического воспроизводства, кругооборота системы 

доходов (ВВП, Валовые сбережения), и в связи с этим для определения экономической конъюнктуры 

(экономического роста/спада) [2]. Такая система балансов может быть представлена в форме 

взаимосвязанных бухгалтерских счетов, в графоаналитической форме, в форме системы уравнений, в 

форме матрицы социальных счетов (МСС) [2], что важно для более глубокого понимания взаимосвязи 

воспроизводственных процессов, целеполагания в системе и соответствующего регулирования процессов 

(или сфер воспроизводства). Матрицы социальных счетов ещѐ называют матрицами финансовых потоков 
(т.к. каждый еѐ элемент характеризует определенный поток), что указывает на многоаспектность и 

многозадачность этого инструмента, его недооценку в государственном регулировании 

воспроизводственных процессов в Украине с помощью системы потоков (товаров и услуг, капиталов, 

доходов). Ведь именно с помощью этого инструмента становится возможным изучать некоторые 

противоречивые дуальные соотношения изучаемых социальных систем: «структура–агенты», 

«экономика–ценности», «централизация–децентрализация», «чистые доходы–валовые доходы». 

Вышеизложенный подход был использован для построения расширенной системы балансов, 

информационного их наполнения данными конкретных стран, изучения социальной и экономической 

динамики их развития, особенностей структурных изменений и внешних влияний общемировых 

экономических кризисов. 

Согласно предложенному подходу была построена упрощѐнная МСС для экономики Польши (счета 

«предприятия», «домохозяйства», «банки» и «внешнеэкономический сектор») с целью изучения 

экономической и социальной динамики, воспроизводства ВВП и его элементов, системы валовых и 

чистых доходов, исследования изменчивости макроэкономических показателей [3]. Поскольку в таких 

МСС использованы макроэкономические показатели для национальной экономики и они описывают 

функционирование национальной экономики как некоторой целостной структуры, то их еще называют 

национальными бюджетами. 

В рамках этого подхода рассмотрено воспроизводство различных сфер экономики Украины (счета 

«рынки», «производство», «потребление», «инвестирование», «внешнеэкономическая деятельность») и 

предложены методы поддержки принятия решений [4]. Так как рассмотренные модели построены в 

рамках концепции национальных счетов [1] и ориентированы на официальные статистические источники 

[5], то они могут быть применены к любой исследуемой национальной экономике и изучения динамики еѐ 

воспроизводственных процессов. 

Использование инструмента МСС перспективно и целесообразно для исследования экономической 

политики и экономических дисбалансов, мониторинга и нахождения взаимосогласованных решений 

развития системы, обеспечения системной реформы сферы государственных финансов [6]. 
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GOOD GOVERNANCE ЯК НАСТУПНИЙ КРОК ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НА ШЛЯХУ ДО 

РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Невід‘ємною частиною розвитку держави є політична модернізація, основи якої полягають у 

раціоналізації політичних процесів, як локальних так і загально важливих та пошуку нових методів 

підвищення продуктивності роботи державного апарату у відповідності до нагальних потреб держави на 

даному етапі її розвитку. 

Прослідкувати генезис політичної модернізації України можна, проаналізувавши поступову зміну 

концепцій державного управління з моменту набуття країною незалежності. Першою парадигмальною 

концепцією державного управління було традиційне державне управління (Public Administration). Ця 

концепція базувалась на суто бюрократичних підходах до реалізації механізму взаємовідносин народу із 

державою, і відійшла на другий план у зв‘язку з замкненістю такої системи по відношенню до 

громадськості. На заміну цій концепції прийшла концепція нового державного менеджменту (New Public 

Management), основною ідеєю якої є модель державного управління, як  різновиду бізнесу. Результатом 

стало підвищення ефективності та результативності роботи апарату управління, проте це не гарантувало 

якості. Очікуваним результатом недостатньо продуктивної діяльності попередніх концепцій стало 

виникнення принципово нової концепції державного управління – концепції «справедливого» врядування 

(Good Governance). 

Good Governance – теорія сталого та стабільного розвитку держави, яка базується на наступних 

концептуальних засадах: 

1. Активне залучення громадян та соціальних груп до вирішення локальних та загально важливих 

суспільно орієнтованих питань, що є запорукою сприйняття суспільством влади, як легітимної.  

2. Управління базується на народовладді, використанні принципів поділу влади, змінюваності вищих 

посадових осіб. 

3. Забезпечення ефективності управління, котра визначається як досягнення встановленої мети у 

найбільш короткі строки з мінімальним використанням суспільних ресурсів.   

4. Забезпечення консенсусу за рахунок справедливого управління, як посередника між різними 

точками зору на локальні та загально важливі питання. 

5. Прозорість та відкритість засобів масової інформації, підзвітність інститутів виконавчої влади, 

доступність інформації як для громадськості, так і для владних структур,  відкриті обговорення та 

розповсюджене використання механізмів зворотного зв‘язку, що забезпечує реалізацію ключових 

цінностей державного управління. 

6. Слідування концепції Good Governance не зводиться до одного лише слідування встановленому 

мінімуму правил та норм, а виражається, як цінність та загальнодержавне надбання. Це потребує 

самовідданості, точності, принциповості, відповідальності та відкритості як громадськості, так і 

працівників на всіх рівнях державного управління.  

7. Забезпечення сталого розвитку за рахунок дієздатності та ефективності органів врядування, 

своєчасного реагування на проблеми та залучення громадськості до процесу прийняття управлінських 

рішень. 

http://zn.ua/
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Тобто концепція Good Governance включає в себе механізми сталого розвитку, які обумовлюють тісний 

взаємозв‘язок між органами влади та громадськістю, що  спрямований на підвищення продуктивності 

державних апаратів, забезпечення прозорості політичних процесів та обов‘язкового врахування інтересів 

більшості. Безумовно, в рамках концепції Good Governance для досягнення встановленої мети 

прикладаються всі зусилля, проте визначальним фактором відповідності концепції та першочерговою 

задачею є забезпечення відкритості та об‘єктивності політичних процесів, що здійснюються.   

Good Governance є сучасною концепцією, успішна імплементація якої є запорукою прогресивної 

модернізації державних апаратів, що є важливим для України на сучасному етапі її розвитку. Інтеграція 

принципів Good Governance у ієрархію владних структур безсумнівно забезпечить належне виконання їх 

функцій, ефективне реагування на виникаючі у суспільстві проблеми та ефективне їх вирішенні з 

врахуванням потреб громадян і за участю громадян. Наслідком слідування концепції Good Governance є 

постійно зростаючий рівень довіри громадян до органів влади та державних установ. 

Як висновок, можна зазначити, що впровадження принципів прогресивної концепції Good Governance на 

усіх рівнях державних процесів України забезпечить динамічний розвиток та орієнтацію на взаємодію 

державних та суспільних інститутів, що є запорукою  участі обох сторін у процесі прийняття 

управлінських рішень. 

 

Григорець Г. О. (м.Київ) 

anyagrigorets1404@gmail.com 

ПЕРЕШКОДИ НА ШЛЯХУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Впродовж останніх років все більше країн намагаються вдосконалити своє електронне врядування, яке на 

даний час стає невід‘ємною складовою прогресивної держави на шляху її розвитку. Експерти ООН 

періодично вимірюють ступінь впровадження електронного уряду та згідно з отриманими даними 

складають спеціальний рейтинг – E-Government Development Index. Розгляд стану електронного 

врядування в Україні на сьогоднішній момент, а також проблеми його подальшого розвитку та вплив на 

життя країни є метою даної доповіді.  

Перш за все потрібно визначити, що саме розуміється під терміном «електронне врядування». Електронне 

врядування – це нова форма організації діяльності органів державної влади, що забезпечує за рахунок 

широкого використання інформаційних технологій новий рівень більш оперативного та зручного 

отримання громадянами, організаціями, державними чиновниками та іншими гілками влади державних 

послуг та інформації про результати діяльності державних органів.  

Впровадження електронного врядування тісно пов‘язане з використанням нових технологій, в першу 

чергу мережі Інтернет, для полегшення взаємодії між державними службами та громадянами, але не 

передбачає зникнення традиційного правління, а робить можливим автоматизацію всіх наявних процесів 

діяльності країни.  

Україна підвищила свої позиції в рейтингу E-Government Development Index-2016 на 25 пунктів у 

порівнянні з 2014 роком, посівши 62 місце серед 193 країн. На сьогоднішній час розвиток електронного 

правління є одним з пріоритетних напрямів. Велика кількість спеціалістів та волонтерів долучена до цього 

процесу, але до сих пір він знаходиться на стадії розвитку та проектування.  

Існує ряд перешкод на шляху впровадження електронного уряду і однією  з основних проблем є 

необхідність внесення безлічі змін в законодавство та нормативні акти. Це пов‘язано з тим, що є 

нормативно визначена чітка послідовність дій для оформлення або отримання тих чи інших документів. 

Для того, щоб виконання цих дій через електронний ресурс було законним, потрібні певні зміни у 

законодавстві для перенесення цих послуг у електронний вигляд.  

Існуючі закони щодо електронних документів можуть бути трактовані з різних сторін, а це в свою чергу 

створює сприятливі умови для корупції та інших правопорушень. Також до проблем впровадження 

відноситься відсутність централізованого управління електронним урядом та розрізненість дій різних 

міністерств і відомств. Кожне розвивається у своєму напрямку по частині ІТ через відсутність 

комплексного підходу та стратегії розвитку.  

Немає основного центрального органу, який міг би сформувати концепції та підходи по управлінню ІТ, а 
також доводити їх до відома всіх міністерств, відомств і органів місцевого самоврядування. 
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Індивідуальність регіональних проектів призводить до повторювання або виникнення проблеми 

несумісності тих чи інших рішень.  

Незв‘язність баз даних різних організацій так само стримує розвиток держави на шляху до електронного 

врядування. Зв‘язування між собою всіх баз даних та подолання цього складного етапу дозволить зробити 

Україні великий внесок до прискорення впровадження електронного уряду.  

Найбільш гостро постає фінансова проблема. Розвиток цієї сфери потребує великих коштів, проте 

вкладати їх однозначно потрібно – в майбутньому електронна система дозволить економити майже у 

всьому.  

Впровадження електронного врядування наддасть змогу ефективного керування державою, мінімізує 

особисту взаємодію між державою та громадянином, тобто виключається людський фактор і корупція, 

дозволить позбутися паперової тяганини, довгих черг.  

Електронні послуги дозволять здійснювати основні завдання, не виходячи з дому чи офісу. Через інтернет 

можна буде отримати паспорт, сплатити штраф, оформити довідку або поставити підпис.  

Усе вищезазначене можливо при великому рівні розвитку електронного врядування. На даний момент це 

не представляється реальним в Україні. Впровадження електронного врядування – це складний процес, на 

повне виконання якого в Україні за попередніми прогнозами піде близько 10 років. Планом пріоритетних 

дій уряду визначено, що повинні зробити і чого досягти в перспективі на найближчі роки.  

Наразі потрібно працювати над тим, щоб електронні сервіси продовжували розроблятися та розвиватися, 

долаючи на своєму шляху всі перешкоди при підтримці держави та простих громадян.  
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РОЛЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ 

Публічне адміністрування – це діяльність держави та органів місцевого самоврядування, що спрямована 

на реалізацію законів та інших нормативно-правових актів шляхом прийняття певних адміністративних 

рішень і надання адміністративних послуг, що встановлені законом. Ця діяльність обов‘язково 

регламентована законами та іншими нормативно-правовими актами. Публічне адміністрування повинне 

здійснюватися у відповідності до публічних інтересів та має безпосередній вплив на громадські 

відносини. 

Говорячи про форму місцевого самоврядування в Україні, перш за все слід відмітити той факт, вона слідує 

певній розповсюдженій теорії місцевого самоврядування, а отже, має багато спільного із формами 

місцевого самоврядування в інших країнах, за виключенням певних специфічних деталей. Назва цієї теорії 

- громадська теорія.  В її основі лежить ідея, що територіальні громади є незалежними, із набором певних 

безумовних прав. 

Здійснювати місцеве адміністрування територіальним громадам допомагають ради місцевого, районного 

або обласного значення – це залежить від масштабності вирішуваного питання. 

Задля забезпечення системності та контрольованості, на законодавчому рівні  в Україні були визначені 

принципи, згідно з якими повинне здійснюватись місцеве самоврядування. До цих принципів відносяться: 

принцип народовладдя, принцип законності, принцип гласності, принцип колегіальності, принцип 

поєднання місцевих і державних інтересів, та інші. 

У будові місцевого самоврядування цікавим є те, що, на відміну від механізму держави, в його системі не 
діє принцип поділу влади, тобто представницькі і виконавчі органи поєднані. Через це система місцевого 

самоврядування  є доволі самодостатньою, бо вона одночасно є і автором, і реалізатором нових рішень. 

Також можна виділити наступну особливість в системі місцевого самоврядування: вона представлена і на 

https://uk.wikipedia.org/wiki/??????????_??????????
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регіональному рівні, у вигляді обласних чи районних рад - тобто органів місцевого самоврядування, і на 

мікрорівні (тобто на рівні будинків, вулиць, кварталів чи мікрорайонів), у вигляді органів самоорганізації 

населення – наприклад, будинкових, вуличних чи квартальних комітетів. Форми безпосереднього 

волевиявлення народу — тобто проведення громадських зібрань, слухань або місцевих референдумів – 

також можна віднести до органів самоорганізації населення. Із ціллю підвищення якості дотримання своїх 

прав та для реалізації обов‘язків органи місцевого самоврядування також мають можливість 

об‘єднуватись у більш складні за своєю організацією форми. 

Для того щоб оцінити, наскільки важливою є участь місцевого самоврядування у публічному 

адмініструванні, необхідно зазначити його функції, що чітко окреслені у законах та Конституції України. 

У цих законах зазначені основні види і напрямки діяльності місцевого самоврядування. Ці функції є 

достатньо багатоманітними і відрізняються певними юридичними властивостями та призначенням. Так, 

наприклад, функції поділяються на політичні (до цих функцій відноситься забезпечення проведення 

місцевих референдумів та виборів тощо), економічні (управління комунальною власністю; здійснення 

контролю за діяльністю комунальних підприємств; затвердження бюджетів і контроль їх виконання; 

встановлення податків), соціальні (створення програм соціального розвитку, контроль за їх виконанням; 

затвердження програм містобудування; управління закладами охорони здоров'я; надання соціальної 

допомоги; забезпечення соціального захисту працівників та ін.) і культурні (створення програм розвитку 

культури та контроль за їх виконанням; управління освітніми та культурними закладами; визначення 

об‘єктів, що мають історичну, культурну або наукову цінність), екологічні (визначення пам‘яток 

природи).  

Отже, як бачимо, місцеве самоврядування, що являє собою доволі складну структуру, виконує широкий 

спектр функцій. Загалом ці функції зачіпають майже всі сфери громадського життя, тому неможливо 

недооцінити важливість місцевого самоврядування у процесі публічного адміністрування. 

 

 Дану Н.(м.Київ) 
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CТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ УКРАИНСКИХ 

РЕАЛИЙ 

Удовлетворенность человека жизнью зиждется, во многом, как полагают представители поведенческих и 

социальных наук, на его уверенности в наличии временных перспектив, возможностях безопасной 

самореализации. Однако, само понятие безопасности в последние десятилетия подверглось существенным 

трансформациям. Ввиду невероятного разнообразия современной жизни и диверсификации рисков, 

неизбежность которых признается всеми специалистами в разных отраслях развития общества, мы 

сталкиваемся с необходимостью комплексного рассмотрения безопасности в единстве ее экономических, 

гуманитарных, информационных и социальных характеристик, причем, именно последние 

рассматриваются чаще всего в единстве их функциональных характеристик. В данных тезисах я 

стремлюсь обосновать взаимосвязь между теми глобальными угрозами, которые разворачиваются в 

конфликтном развитии мировых систем и концепцией устойчивого развития, благодаря применению 

положений которой мы могли бы ориентироваться на позитивные стороны модернизации, стремясь к 

безопасности и снижая риски.   

 Становление и развитие модерна как способа организации  социальной практики предполагает 

подчинение природы интересам человека; индустриальный мир разворачивает свою мощь для 

удовлетворения потребностей обществ, это коррелирует с надеждой и верой в прогресс, а он, в свою 

очередь – предполагает стабильное поступательное движение, где нет места экологическим и прочим 

катастрофам. Развиваясь на основе достижений научно-технического прогресса, (где сам прогресс в 

череде революций обозначает проблему использования собственных  результатов НТП для формирования 

и удержания безопасной среды обитания развивающегося человечества), общество модерна с 

необходимостью приходит к вопросу о стоимости самого исторического процесса в соотношении 

«человек – мир техники - мир природы». Являясь сам частью естественного, индивидуум осуществляет 

себя через систему искусственных построений, как в технологическом отношении (наше взаимодействие с 

природой всегда опосредованно инструментально), так и в плане устройства общественной жизни (о 

государстве как искусственном конструкте писали еще Т.Гоббс и Д.Юм). Поэтому, так важно 

определиться с маркерами глобального моделирования процессов устойчивого развития, в контексте 

качества и безопасности жизни людей. Для этого, прежде всего, необходимо перечислить сами 

глобальные угрозы, признанные такой авторитетной организацией как ООН. Это и нарушения в балансе 
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использования органических видов топлива. Вред от загрязнения окружающей среды превосходит 

многократно экономические (промышленные) выгоды, особенно в долгосрочной перспективе. К этому 

добавляется исчерпаемый характер самой ресурсной базы.  На втором месте находятся угрозы самой 

биосфере. Ведь, если применить к нынешнему количеству проживающих на Земле метод линейной 

экстраполяции, то окажется, что к 2050 году население планеты составит 9, 75 млрд.людей, что выдержать 

она, при существующих и наиболее распространенных способах ведения хозяйства, просто не сможет. 

Наличествующие демографические  перекосы (старение и уменьшение населения развитых стран, в 

противовес беби-буму и увеличению городского населения в странах слаборазвитых и развивающихся) 

только усугубляют имеющиеся противоречия. Вот почему такой важной и конкретно-значимой является 

программа «Форсайт» для среднесрочного(2020) и долгосрочного(2030) годов развития нашей страны. 

Разработанная ведущими учеными современности (М.З.Згуровским в сотрудничестве с коллективами 

НТУУ им.И.Сикорского, НАН Украины, Международного комитета по научному развитию, Всемирным 

информационным центром по геоинформатике и стабильному развитию; а также при поддержке 

национального бизнеса  - организации «Аграрная сверхдержава» и ее основателя А.А.Гордиенко)  эта 

программа, на основании глубокого и всестороннего анализа факторов корреляции социальной 

активности граждан и управленческих структур государства, показывает каким образом и с какими 

препятствиями, в первую очередь, необходимо справляться нашему обществу, включенному в глобальные 

мир-системные превращения. Помимо упомянутых мною выше угроз, безопасности человечества 

угрожает возрастающее неравенство в доходах, о дестабилизирующем влиянии которого писал 

нобелевский лауреат Дж.Стиглиц, подчеркивая конфликтогенный потенциал рентоориентированного 

мышления. Распространение мутирующих заболеваний – как биологическая угроза всему человечеству, 

именно в силу глобального характера взаимосвязей в нем;  социальные угрозы организационно-

управленческого плана, имеющие выраженную идеологическую, культурную и политическую 

компоненты, - коррупция (на необходимость работы с этой проблемой, всесторонне угрожающей 

модернизации общественной практики также обращается внимание в Программе «Форсайт-2016») – все 

это может быть преодолимо при условии формирования и укрепления гражданского общества, при 

ответственном отношении самих людей к реальности угроз их безопасности. 

 

Дейнека А. В. (м. Київ) 

artemiydeineka@gmail.com 

АГЕНТНІСТЬ І РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У СВІТЛІ АКТОРНО-МЕРЕЖЕВОЇ ТЕОРІЇ: ПОЛІТИЧНИЙ 

ТА СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

Слово «держава» в українській мові має множинну і плинну семантику, одночасно зринаючи у безлічі 

ідеологічних, політичних, юридичних, наукових та повсякденних дискурсивних осередків, та 

наближаючись, залежно від контексту, до різних англійських аналогів, таких як «state», «polity», «nation», 

«commonwealth» та ін. Концептуальну цілісність даного поняття підривають також і поточні теоретичні 

дискусії щодо сучасних глобальних викликів, розмивання національних кордонів та неможливості 

мислити і надалі соціальну реальність як таку, що розведена по «національним квартирам». Тому в центрі 

моєї доповіді знаходитиметься не стільки держава (як бюрократичний апарат чи як інститут з монополією 

на легітимне насильство), скільки базове політичне відношення, котре можна позначити 

словосполученням «політична репрезентація». Насамперед, я хотів би зосередитися на паралелях між 

семіотичним та політичним розумінням репрезентації, спираючись на концептуальний ресурс, що 

пропонує нам акторно-мережева теорія ANT. 

Традиційне уявлення про агентність у сфері політики для соціальних наук завжди було нерозривно 

пов‘язано з ідеєю представництва, як здатності політичних суб‘єктів публічно говорити і діяти від імені та 

(або) за дорученням інших. Ці «інші», тим самим позбавляються можливості чи необхідності 

безпосередньо брати участь у прийнятті політичних рішень. Номінальне право та фактична спроможність 

одного актора публічно репрезентувати волю великої кількості інших акторів, таким чином, визнається 

критерієм його політичної впливовості, тобто мірилом влади. Відтак, будь-яка систематична реалізація 

влади нерозривно пов‘язана із принципом представництва не меншою мірою, ніж із принципом 

організованого примусу. 

Політичне представництво, як може здатися на перший погляд, зовсім не є виключним надбанням 

сучасних представницьких демократій, а навпаки – це необхідна умова реалізації будь-яких регулярних 
владних відносин, оскільки актор набуває реальної впливовості лише заручившись підтримкою багатьох 

інших і будучи здатним діяти від їх імені. «Інакше кажучи, для встановлення загальної влади необхідно, 
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щоб люди призначили одну особу чи зібрання людей, які б їх представляли; щоб кожна людина вважала 

себе довірителем усього, що носій загальної особи буде робити сам чи примусить робити інших» (Гоббс). 

Відтак, агентність у її політичному вимірі, означає здатність одного (чи небагатьох) діяти від імені 

багатьох. Саму цю формулу можна розуміти досить по різному, проте ми зосередимося на тих важливих 

концептуальних висновках, котрі робить із цієї формули акторно-мережева теорія. Ця мета виявляє свою 

актуальність у зв‘язку з тим, що розуміння агентності як політичної репрезентації, запропоноване 

представниками ANT, дозволяє по новому побачити природу соціальної дії та самого предмету 

соціологічного пізнання – соціальної реальності, полишаючи за дужками традиційні теоретичні розриви 

«мікро/макро», «дія/структура», «досвід/сенс» і т. д. Означений ефект досягається завдяки експлікації 

паралелізму між політичним представництвом та репрезентацією як більш загальним семіотичним 

явищем. При цьому, мова не йде не лише про аналіз семіотичних аспектів політичного представництва, 

але про політичний характер відносин всередині будь-якої системи семіотичних відносин.  

Для прояснення цієї думки можна згадати приклад із Б. Латура, котрий аналізує хрестоматійний приклад 

із міфологізованою фігурою Фалеса, котрий замість реального вимірювання висоти піраміди Хеопса, 

просто порівняв довжину її тіні з довжиною тіні встромленої в землю палиці. Так був винайдений 

універсальний спосіб визначити точну висоту великої кількості різних об‘єктів, докладаючи мінімум 

зусиль. «Маленький» Фалес за посередництва «маленької» палиці отримав можливість репрезентувати 

найвищі будівлі світу. Репрезентація стає потрібним лише там, де є необхідність діяти «на відстані», тобто 

мобілізувати компоненти тих ситуацій, в яких ми самі безпосередньо не перебуваємо.  Якщо ми не 

можемо (або не хочемо) самотужки здолати шлях від першої до останньої сходинки піраміди Хеопса, або 

якщо нам потрібно водночас мати доступ до кількох різних місць, ми залучаємо у процес посередників, 

котрі, як би, «проходять весь шлях за нас», а ми отримуємо можливість порівняти результати. І навпаки, 

коли подібної необхідності немає, ми маємо справу безпосередньо з окремою локальною ситуацією «тут і 

тепер», то найчастіше використовується модель «слабкої» репрезентації, тобто дескрипція. У випадку з 

Фалесом ми бачимо, як він, завдяки створеному ним вимірювальному стандарту, отримує можливість 

репрезентувати дуже різні об‘єкти, фактично говорити «від їх імені», бути їх представником, з 

математичною точністю називати їхні розміри. Його політична сила зростає, він потенційно може 

отримати доступ до все більшої кількості ситуацій. Для Латура саме так виглядає модель будь-якої 

політичної дії. Політична дія – це дія, що здатна дистанційно репрезентувати деяку множину 

розпорошених об‘єктів, ситуацій, акторів. 

 

Дзюбін Богдан (м.Київ) 

dzubin575@gmail.com 

Готовність України до електронного врядування 

Новітній характер «електронного уряду» та лише 25-річчя незалежності України вказують на «довгий 

шлях» повноцінного впровадження цієї концепції в країні. Е-уряд має великі перспективи, але передбачає 

ряд умов та рівні реалізації, які на даний момент Україні не доступні. 

Електронний уряд виступає як модель управління державою за допомогою технологій, засобів 

комунікації, нових інформаційних ресурсів для забезпечення максимальної прозорості та ефективності 

влади під контролем суспільства. Головною умовою функціонування е-врядування є глобальна 

інформатизація діяльності міністерств, органів виконавчої влади внутрішнього та зовнішнього характеру, 

відомств. Україна поки не має доступу до інтенсифікації розповсюдження новітніх інформаційних 

технологій та не підкріплена фактичною прозорістю влади, тому на даний момент електронний уряд є 

лише перспективою. 

Принципи побудови електронного уряду: 

 Цілодобовий режим роботи 

 Простота в обслуговуванні (орієнтація на звичайних громадян, а не на фахівців) 

 Сумісність та єдність технічних стандартів 

 Дотримання конфіденційності та інформаційної безпеки 

 Реалізація нововведень з орієнтацією на думку суспільства 

Організаційні рівні розвитку е-уряду: 

1 рівень. Створення веб-ресурсів, централізованого порталу діяльності міністерств. 
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2 рівень. Якісне інтерактивне спілкування громадян з державою, публікація новин діяльності органів 

влади. 

3 рівень. Надання сервісу в режимі онлайн (замовлення паспорту, сплата штрафу, продовження дії 

ліцензії). Передбачається високий рівень обслуговування, вирішення проблеми надання послуг не тільки в 

містах, але і в районах. 

4 рівень. Утворення порталів служб, за допомогою яких здійснюються трансакції, для яких раніше 

необхідно було звертатися в державні структури. Залучення послуг недержавного сектору: інтернет-

банкінг, електронна комерція. 

5 рівень. Налагодження електронної бази державного управління та урядового порталу на основі 

загальних стандартів для єдиного доступу до всіх послуг державного та недержавного секторів.  

Нині існує системний підхід налагодження питань надання адміністративних послуг через Інтернет, але 

темпи реалізації цього підходу не відповідають нагальним потребам держави і суспільства. Повільний 

розвиток зумовлений відсутністю фінансування та повноважень виконавчого органу, який здатен 

контролювати та спрямовувати зусилля на впровадження системи адміністративних послуг з 

використанням можливостей Інтернету. 

Виділяють три рівні реалізації е-уряду: 

1) «Уряд — громадянам» (зворотний зв‘язок з громадянами) 

Мінімізація «живих черг» за типовою інформацією, економія коштів. 

2) «Уряд — бізнесу» (відносини державні органи – бізнес)  

Можливість електронних тендерів, автоматизація виплат податків. Уряд Швеції підтвердив ефективність 

е-уряду, заощадивши 50% закупівельних коштів, які проводились через електронну систему. 

3) «Уряд — уряду» (автоматизація документообігу та зв‘язку між відомствами) 

Координація держаних утворень, внутрішнє діловодство. 

Потребує розгляду нормативно-правова база, яка не в повному обсязі надає захист прав юридичної особи 

щодо виконання положень статей 3, 32, 34 Конституції України щодо персональних даних. Необхідно 

внести корективи у законодавстві для вільного обігу інформації у відповідності до основних прав і свобод 

людини. 

Шлях до електронного врядування довгий і потребує значного фінансування, технологічного оснащення і 

звичайно людської компетентності та свідомості. За 25 років незалежності Україна не встигла закласти 

фундамент електронного уряду, але досвід країн-лідерів вказую на перспективність такої моделі влади та 

можливість розвитку у майбутньому. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ НА МІСЦЕВОМУ І 

РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ  

Протягом останніх років в Україні посилюється увага з боку керівництва держави щодо впровадження 

електронного урядування Це пояснюється, ефективністю використання електронного урядування у 

боротьбі з корупцією, налагодженням взаємозв‘язку з громадянським суспільством, покращенням якості 

надання державних послуг тощо. Особливо впровадження електронного урядування набуває своєї 

актуальності в контексті євроінтеграційних процесів, які відбуваються у нашій державі.  Ці процеси 



168 

 

просуваються, на жаль, не так активно як того прагнуть українці і передусім це пов‘язано з необхідністю 

першочергового вирішення низки проблем, що гальмують наш шлях до цієї мети. 

Питання ідентифікації громадян, уведення національних ідентифікаційних карток – відкривають шлях до 

безвізового режиму України з країнами Європейського Союзу. Також, вони є підґрунтям для отримання 

якісних електронних послуг, які громадяни зможуть отримувати будь-де і будь-коли, тобто не залежно від 

часу і місця свого перебування. 

Для країн Європейського Союзу, також є актуальним ефективне впровадження електронного урядування. 

Ще розпочинаючи з 2000 року, коли вперше була прийнята програма «Електронна Європа», висувалося на 

порядок денний питання надання електронних послуг, зменшення перепон на шляху економіки знань і 

налагодження активної взаємодії громадян з владою.  

В умовах розширення Європейського Союзу, формування соціальної, економічної і географічної єдності 

стало одним із головних завдань. Все це не можливо без розвитку електронного урядування на місцевому 

та регіональному рівнях, особливо від місцевих та регіональних послуг. Зменшення ризиків відставання 

одних регіонів від інших з різним рівнем економічного розвитку, є можливим завдяки ефективному 

впровадженню електронних послуг в цих регіонах.  

Більша частина публічних послуг надаються локально і/або регіонально. Крім того, значна частина послуг 

для громадянин та бізнесу забезпечується місцевою адміністрацією, де вони проживають. Взаємодія 

місцевої адміністрації з громадянами та бізнесом вимагає або фізичної присутності, або територіальної 

близькості. Перетворення житлово-комунальних послуг в електронні послуги, роблячи їх доступними для 

всіх громадян в будь-який час і де завгодно, вимагає відповідних інструментів, додатків і технічних 

рішень, які є спільними для всіх міст і регіонів ЄС. Одночасно з розвитком місцевих та регіональних 

державних електронних послуг зростають вимоги до рівня складності політики та вирішення питання 

проблеми сумісності, стандартизації, взаємодії та синергії серед всіх послуг і всіх рівнів та видів 

адміністрацій, що беруть в цьому участь.  

 Місцеве та регіональне самоврядування відіграють ключову роль у забезпеченні ефективних прозорих 

державних адміністрацій, які відкриті для тих, хто бере участь у їх роботі. 

Слід відзначити, що підходи до визначення стадій розвитку електронних послуг декілька разів були 

змінені. У країнах Європейського Союзу регулярно відслідковується й оцінюється он-лайнова доступність 

20 послуг (12 для громадян і 8 для бізнесу). Якщо у плані „е-Європа 2002‖ основним індикатором була 

частка базових державних послуг, доступних он-лайн, то у наступному плані „е-Європа 2005‖ індикатор 

був переглянутий на «кількість державних послуг, цілком доступних онлайн». Усі послуги поділені на 

чотири категорії: послуги, за допомогою яких держава одержує фінансові ресурси від громадян і бізнесу 

(в основному це сплата податків, внески в системі соціального страхування); реєстраційні послуги; 

послуги, що надаються громадянам і бізнесу на основі сплачених податків і внесків; дозволи і ліцензії. 

Переважна більшість цих послуг надається місцевими адміністраціями чи органами місцевого 

самоврядування. 

Отже, ефективне впровадження електронного урядування на місцевому та регіональному рівнях в країнах 

Європейського Союзу передбачає: ставлення до надання загальноєвропейських послуг як інструмента для 

підвищення мобільності людей і знання у різних регіонах в Європі. Особлива увага має приділятися: 

бенчмаркінгу місцевих і регіональних електронних послуг та програм; соціальному та екологічному 

сталому розвитку завдяки належному обговоренню політики та стратегії; вирішенню проблеми браку 

кваліфікованих ІКТ фахівців в місцевій владі; зміну підходів до управління і керівництва щодо місцевих 

органів влади. 

Список використаних джерел: 
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ІННОВАЦІЇ В УКРАЇНІ – ТЕНДЕНЦІЯ ЧИ ВИПАДКОВІСТЬ 

Інновація в сенсі, сформульованому Йозефом Шумпетером (1883 – 1950) означає економічну категорію, 

яка забезпечує конкурентоспроможність підприємства і зумовлює зміну факторів виробництва. 
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Сучасне тлумачення цього терміну, як економічної категорії, визначається «Національним стандартом 

України. Інноваційна діяльність. Терміни та визначення понять ДСТУ ГОСТ 31279:2005 (ГОСТ 31279-

2004, IDT)» і має декілька тлумачень: 

1. інновації, нововведення – нові або вдосконалені технології, види послуг, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного характеру; 

2. технологічні інновації – пов‘язані з розробкою та освоєнням нових вдосконалених технологічних 

процесів; і ін. 

Питання інноваційних технологій в менеджменті та публічному управлінні розглядали такі вчені як: 

Амосов О., Гавкалова Н., Колодій А.,Тертичка В. та багато інших. 

Однак, проблема впровадження інноваційних технологій безпосередньо як в практику управління, 

адміністрування, менеджменту, так і в технологічну діяльність є надзвичайно актуальною і залишається 

відкритою. 

Метою даної праці є розгляд динаміки впровадження інноваційних технологій в Україні та заохочення до 

подальшої дискусії. 

До позитивних тенденцій вирішення зазначеного питання, в сфері управління, можна віднести прийняття 

нового закону України від 10.12.2015 № 889-19 «Про державну службу», який розмежовує політичні і 

адміністративні посади, оскільки надмірна політизація управлінської діяльності в державній сфері 

призводить до непередбачуваності та неузгодженості політики держави. Адміністративна ж бюрократія, 

при збереженні рівноваги між політичною та управлінською складовими, забезпечує зберігання 

інституційної пам‘яті і не перетворюється у незалежну касту маніпуляторів. 

В сфері нововведень, вдосконалення технологічних процесів Державна служба статистики України надає 

такі дані: 

Частка промислових підприємств, що впроваджували інновації у 2015 році, за типами інновацій за 

видами діяльності [2] 

(відсотків до загальної кількості обстежених) 

Таблиця 1. 

 Усього: 

У тому числі впроваджували 

інноваціні 

процеси 

з них мало-

відходні, 

ресурсозбе-

рігаючі 

інноваційні 

види 

продукції 

з них нові 

для ринку 

Промисловість  15,2 8,4 3,3 8,7 2,4 

З таблиці 1 видно, що у промисловості 15,2% серед обстежених підприємств України впроваджували 

інноваційні технології, причому маловідходні і ресурсозберігаючі -  всього 3,3%. 

Якщо розглянути за регіонами [2], то лідером у впровадженні маловідходних і ресурсозберігаючих 

технологій у 2015 році є Сумська обл., де впроваджено 110 одиниць таких технологічних процесів, проти 

12 одиниць у 2014 році. Найнижчі показники має Закарпатська обл. – 2 одиниці проти 1 у 2014 році, 

Миколаївська та Рівненська обл. – по 3 одиниці у 2015 році проти 5 та 2 відповідно у 2014 році. 

Отже, з вищевикладеного можна зробити висновок, що інноваційні процеси в Україні зароджуються, як 

на рівні управління, адміністрування, менеджменту, так і на рівні впровадження інноваційних 

технологічних процесів. 

Впровадження нових інноваційних технологій на підприємствах залежить саме від рівня інноваційності 

підходів до управління, від професійності управління. Тому, варто розвивати управлінську сферу в 

Україні, яка була б здатна конкурувати на світовому рівні та передбачувала наслідки своєї діяльності. 
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ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІСТЬ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО 

РОЗВИТКУ 

Останні  події в Україні показали, що нам необхідна нова і прозора система звітності влади, можливість 

отримувати послуги і спілкуватися з державними установами онлайн.  

Треба покращувати взаємодії влади та громадян,використовуючи новітні технології, також збільшувати 

участь громадськості у політичному житті країни. З цією метою у 2015 році відбулося прискорення 

реформування у сфері електронного урядування. 

Важливу роль зіграли соціальні опитування, які показали, що понад 65% користувачів електронної мережі 

зацікавленні електронному урядуванні мають бажання брати в цьому активну політичну участь.  

Задля цього було розроблено програму «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі 

громади» (EGAP), що реалізуватиметься у 2015-2019 рр. 

В чотирьох регіонах України вже запущено пілотний варіант проекту, але одним із основних пріоритетів 

на даний момент  є проінформувати населення про можливості е-урядування. Для цього планують 

запустити освітні програми у ВНЗ закладах підготовки держслужбовців, які нададуть необхідні навички 

вміння для впевненого розуміння задуму EGAP. 

Спроможність кожного впливати на формування та реалізацію державної політики, просувати нові 

рішення в органи влади – це пріоритетний напрямок для розвитку будь-якої держави. 

Прикладом успішного використання е-демократії є створених в рамках програми EGAP системи місцевих 

петицій, яка за декілька місяців свого існування залучила більше людей до процесу формування політики, 

ніж їх було за 25 років Незалежності. 

Набуває популярності ідея створення електронного ресурсу, де громадяни мали б змогу отримати 

електронні версії документацій з відповідних державних органів. Ця програма дасть змогу зменшити 

термін для отримання необхідної документації чи навпаки подання документів у відповідні установи. 

Розвиток новітніх технологій надає широкий простір для розвитку, на якому в принципі трапляються 

«підводні камені», а саме можливість цими ж методами керувати суспільством.  

Так звана соціальна інженерія ставить під сумнів використання е-врядування, оскільки існує шанс до 

розголошення конфіденційної інформації. В першу чергу для цього можуть копіювати аналоги програм, 

через які людина переходитиме на сумнівні сайти. 

Соціальна інженерія це складна наука перед нею вразливий кожен. Але уважність в користуванні 

електронними ресурсами зменшує згубний вплив даної складової дає змогу відчувати себе більш 

захищеним.  

Не останню роль в цьому грає держава, яка має забезпечити е-урядування максимальним захистом від 

кібербезпеки. 

Нам є ще багато чого розвивати, створювати, долати, але якщо впроваджувати нові технології із 

максимальною користю для суспільства, України в цілому, то це надасть перспективу впевненого 

інтегрування в Європу та Світ. 

 

Жук А. І., Новохатня О. С.(м. Київ) 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ ТА ЕСТОНІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ 

Інститут освіти є пріоритетним у процесах формування сучасного суспільства, його інтелектуального 

потенціалу. Освіта як комплекс  дисциплін та заходів покликана модернізувати соціум.На даний момент в 

Україні активно проходить реформування освітнього процесу. Україна активно намагається відійти від 

радянських стандартів освіти та переформувати навчально-освітній процес на європейський лад.  

За словами Міністра Освіти України Лілії Гриневич, освітня система загалом має п‘ять пріоритетних 

задач, а саме: дебюрократизація освітньої системи, оновлення складу освітніх програм, модернізація 
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системи профтехосвіти, нові стандарти складу вищої освіти та аудит науково-інноваційної діяльності. 

Велику увагу почали приділяти дошкільним навчальним закладам, тому що наразі проблема дошкільної 

освіти гостро постала в нашій країні. За реформами громадянам пропонують альтернативу – приватні 

дитячі садки, але постає питання у спроможності громадян фінансувати таку ―альтернативу‖.  

Сучасна освіта в Україні реалізовується за стандартами Болонського процесу, який включає в себе 

європейські реформи освіти. В контексті цього процесу в Україні має постійно проходити ряд реформ для 

покращення якості освіти, проте за умови забезпечення збереження фундаментальних особливостей 

національної освіти та найбільш загальних принципів діяльності власної системи освіти з подальшою 

інтеграцією до ЄС. Офіційно така освіта в Україні реалізовується стандартами ECTS та Болонською 

декларацією  

Багато труднощів викликає реформування освітнього процесу у  середній школі. Низька якість викладання 

іноземних мов спричиняє  наявність проблем у учнів по переходу у вищі навчальні заклади, адже у вишах 

знання з іноземних мов є необхідними для отримання даної освіти.  

Найбільшу проблематику у реформах і в системі освіти загалом можна побачити у вищих навчальних 

закладах. Вже другий рік поспіль проводяться постійні пропозиції реформування бюджету державного 

фінансування, який надходить у виші. Пропонують змінити критерій отримання стипендії, залишивши їх 

лише малозабезпеченим студентам та відмінникам.   

Великої уваги варто приділити отриманню вищих освітніх ступенів, а саме магістратурі та аспірантурі. 

Достатньо довго стоїть невирішеним питання безкоштовного навчання на магістратурі. Міністерство 

освіти пропонує перейняти досвід ЄС та зробити навчання в магістратурі платним. Однак з врахуванням 

середньої заробітної плати  громадян по Україні дана пропозиція є не дуже доцільною так як більшість 

студентів просто не зможуть фінансово собі це дозволити.  

У даному питанні нам варто було б запозичити досвід Естонії. У цій країні освіта поділяється на два 

основні види - це академічна і прикладна. Отримати академічну освіту можна в університетах, а 

прикладну - в одному із структурних підрозділів університету або у ВНЗ професійного профілю, в 

професійно-технічному училищі. Навчаються у вищих навчальних закладах за Болонською системою та 

стандартами ECTS. Викладання у ВНЗ Естонії здійснюється державною мовою, але все більша кількість 

навчальних програм і курсів тепер доступні і англійською, рідше - іншими мовами. 

Естонія не має безкоштовної вищої освіти, проте кожен студент має можливість отримати стипендію або 

гранти, які повністю покривали б витрати на навчання. Окрім цього, стипендія у Естонії дає змогу 

студентам покривати витрати на медичне страхування.  

Слід зауважити, що рівень освіти та викладання університетів Естонії є досить високим та престижним. В 

Україні, нажаль, не можна побачити на сьогодні таких результатів у зв‘язку з тим, відбувається застій у 

викладацькому складі та навчальних планах, адже науковий прогрес стрімко йде вперед.  

Доцільно було б впровадити повноцінний Болонський процес, як це впроваджено в Естонії, де студенти 

кожного року мають певну кількість обов‘язкових предметів, а інші мають змогу обирати самостійно. 

Таким чином. студенти приділяють більше уваги саме тим предметам, які допоможуть їм стати гарними 

спеціалістами у своїй галузі. У нашій державі дана система повноцінно працює лише в Києво-

Могилянській академії. 

Отже, сьогодні система освіти України набуває складнішої структури, ніж донедавна, наближаючись, 

передусім, за структурою освітніх і освітньо-кваліфікаційних рівнів до європейських стандартів.  

Система освіти України має багато переваг, проте вона має і недоліки, яким варто було б приділяти 

більше уваги.  

 

1. Шляхи входження України в Болонський процес: здобутки, реалії, перспективи. [Електронний 

ресурс] – Режим доступу:http://ua.textreferat.com-1.html 

2. Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-

novivni/novini/ 

3. Особливості отримання вищої освіти в Естонії. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://www.osvita.org.ua/articles/1420.html 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fua.textreferat.com%2Freferat-13498-1.html
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.osvita.org.ua%2Farticles%2F1420.html
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВОМ 

Внедрение современных информационных технологий может позволить институтам управления 

государством адекватно отвечать на вызовы и проблемы современности,  оперативно реагировать на 

происходящие изменения и улучшить качество своей работы в общем. Возможности современных 

технологий можно использовать для решения конкретных проблем в государственном управлении. 

Например, в Украине такой проблемой является коррупция. Согласно данным международной 

организации по борьбе с коррупцией Transparency International за 2015 год, Украина занимает 130 место в 

мире по уровню коррупции наравне с такими странами как Камерун, Иран, Непал, Никарагуа и Парагвай. 

Одним из способов борьбы с коррупцией является прозрачность и публичность государственных услуг и 

операций, что было крайне сложно обеспечить, пока не появился интернет. Первым шагом было 

проведение реформы тендерного процесса государственных закупок, в результате чего была создана 

платформа Prozzoro - система для проведения тендеров, результаты которых доступны общественности в 

удобной для анализа форме. Информация включает в себя данные по всем предложениям, решениям 

тендерной комиссии, квалификационным документам и т.д. Такая система позволяет исключить 

коррупцию из процесса государственных  закупок, обеспечить прозрачность проведений тендеров и 

способствует переходу на электронный документооборот. 

Следующим шагом стала реформа сферы государственных услуг, которая проходит прямо сейчас. Сотни 

добровольцев по всей Украине поставили себе цель улучшить качество предоставления государственных 

услуг и заодно побороть проблему коррупции в этой сфере. Для этого они, совместно с органами местного 

самоуправления, создали интернет платформу, известную как iGov(электронное правительство), которая 

даѐт возможность людям собрать и подать документы через интернет, минуя бюрократический аппарат и 

разного рода посредников, что значительно повышает скорость получения услуг, удобство и исключает 

коррупцию. Например для получения паспорта( или любой другой справки/документа и т.д.) гражданину 

необходимо заполнить заявку на сайте. После еѐ обработки человеку приходить список документов, 

которые нужно предоставить, и время, на которое его ждут в соответствующем органе. После чего 

человеку необходимо явиться с указанными документами в указанное время, проставить подписи и 

забрать свой документ. На данный момент через систему было выдано 196 паспортов гражданина, а 

среднее время проведения операции составляет 9 дней (от момента подачи заявки до выдачи паспорта). 

Таким образом, людям больше не придѐтся стоять в очередях и пользоваться услугами различных 

посредников. 

Но возможности современных технологий не ограничиваются только документооборотом и борьбой с 

коррупцией. С помощью интернета можно оптимизировать управление городом или даже страной в 

целом. Сейчас активно развивается концепция объединения предметов в вычислительную сеть для 

взаимодействия друг с другом или внешней средой (интернет вещей), которую, вместе с современными 

коммуникационными технологиями, можно  использовать для управления городским имуществом, 

которое включает в себя коммунальные системы, инфраструктуру,  службы безопасности и других служб. 

Такая система позволяет городской власти напрямую, в режиме реального времени, взаимодействовать с 

городской инфраструктурой, а собранная информация является ключом к решению проблем 

неэффективности. Примером успешного применения такой технологии может служить английский город 

Милтон-Кинс. На данный момент система успешно справляется с управлением транспортными потоками, 

уменьшая вероятность образования пробок (путѐм анализа информации о плотности движения и 

соответствующего управления светофорами), оптимизацией энергопотребления, расхода воды, а так же 

способствует экономическому росту города в целом. Подобные системы с успехом были применены и в 

ряде других городов, где они поспособствовали общему улучшению качества жизни и городского 

управления. Так как в Украине сейчас остро стоит вопрос энергоэффективности и оптимизации 

управления, мы можем воспользоваться опытом западных соседей и внедрить данную практику в свои 

города и управленческие структуры. Современные информационные технологии уже доказали свою 

способность решать широкий спектр проблем современного общества и с успехом применяются в 

западных странах, где способствуют общему улучшению качества жизни. Украина уже идѐт по пути 

внедрения этих практик у себя и этот процесс должен в дальнейшем поддерживаться не только 

волонтѐрами, но и государством. Системы электронного правительства могут помочь Украине выйти из 

текущего кризиса. 

 



173 

 

 Захарчук А. С., Василець О. І. (м. Київ)  

anastasiia.zakharchuk29@gmail.com 

ПИТАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК ПОЛІТИЧНА ПРОБЛЕМА:  

СУЧАСНІ УПРАВЛІНСЬКІ КОНОТАЦІЇ  

Чи прагнемо ми піклуватися про себе насправді, чи лише демонструємо таку налаштованість, аби мати 

неявні вторинні вигоди ( не думати, не відповідати, не перейматися), виявляється у тому, як ми 

сприймаємо власну вітальність, навчаємося інкорпорувати її у коло суспільних взаємодій, і – діалектично 

– як ставимося до себе, як до фізичного індивідууму, духовної, соціальної особистості, громадянина, 

тощо.   

Якщо її психоемоційний, ментальний, фізичний стан людиною сприймається як даність, тобто те, що не 

потребує вивчення та пояснень – тоді говорити про відповідальність особи як громадянина та особистості 

– не варто. У випадку, коли особистість дійсно налаштована на турботу про власний людський капітал, 

існування якого не можливо поза його фізіологічним підґрунтям, вона  неминуче стикається з проблемою 

формування активної громадянської позиції, комунікативної компетентності, політичної, перш за все.  

Тож не випадковою є публічна артикуляція необхідності розвитку політичної культури, як визначального 

чинника культури загальної. І саме сфера охорони здоров‘я унаочнює для нас зв‘язок між соціальними (у 

широкому розумінні: економічними, культурними, освітянськими, тощо) та психофізіологічними 

аспектами людської життєдіяльності.  

Сучасна держава обіймається потребами свого населення (особливо це вирізняється у контексті наукових 

розвідок М.Фуко) у сенсі поділу праці (міжнародного, у тому числі), тобто, як про робочу силу, виборців 

та платників податків, та управлінські функції здійснюються нею по-різному. Це залежить  від того, чи 

маємо ми справу із державою загального добробуту, яка має на меті за рахунок бюджетних видатків 

фінансувати основні послуги населенню (освіта, охорона здоров‘я, тощо); соціальною державою, політика 

якої зорієнтована на комплексне бачення добробуту індивідууму як найвищої цінності;  або державою, що 

сприяє розвитку ,і, яка, на разі, є найбільш вірогідною формою  практичної реалізації економічних та 

правових параметрів  інтересів своїх громадян.  

Оскільки людина є істотою соціальною, то задоволення її навіть вітальних потреб, починається з їх 

адекватного усвідомлення і набуття культурно-прийнятного формату забезпечення. Через сім‘ю, 

освітянські інституції, держава транслює взірці способів такого сприйняття та забезпечення. Для нашого 

сьогодення притаманним є включення не тільки соціального субстрату життєвості особи (bios) до 

управлінських інтересів держави, але і біологічного (zoe) виміру існування людини.  

У той же час, крихкість сучасної влади (power in fail) призводить до того, що людина відкидається 

соціальною системою у власний життєвий світ (Ю.Габермас), відтак, мусить сама опікуватись собою, і 

якість її здоров‘я стає усе більше її власною справою, якщо, навіть, не за рівнем отримуваних медичних 

послуг, то за характеристиками їх обрання.  

Сфера здійснення щеплень є особливо показовою для унаочнення зв‘язку людина–держава, у тому числі і 

тому, що 1) корелює із нашою турботою про дітей – цінність безумовна, активуюча навіть 

найбайдужіших; 2) витікає із низки домовленостей між урядовими й приватними установами, фундаціями, 

міждержавними об‘єднаннями як матеріально профітна справа.  

Одною з головних тем захисту здоров`я є вакцинація. Вакцинація ( щеплення або імунізація) – створення 

штучного імунітету в людини до певних інфекційних захворювань шляхом введення вакцини, анатоксину 

чи імуноглобуліну. 1 січня 2015 року вступив в дію наказ МОЗУ №551 від 11.08.2014, що регламентує всі 

питання пов‘язані з вакцинацією в Україні.  

Календар профілактичних щеплень в Україні  – нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, яким встановлюються 

перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні строки їх проведення[1]. Але 

безвідповідальність різних інформаційних джерел і суголосна їй некомпетентність населення, низькій 

культурний рівень (відповідно, некритичне мислення) призводить до того, що батьки відмовляються від 

вакцинації своїх дітей або знаходять інші шляхи обминути цей процес.  

Натомість,  потрібна скоординована діяльність різних соціальних інституцій під наглядом громадянських 
батьківських організацій, аби, з одного боку, протистояти корумпованості чиновників, водночас 
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використовуючи можливості влади у придбанні препаратів, а з іншого – спираючись на ці ж можливості у 

контролі над економічною діяльністю фармацевтичних компаній. 

Таким чином, визначальною у фізіологічному відношенні стає комунікативна соціальна компетентність 

особи, що, врешті решт, позиціонується у якості компетентності політичної, адже грамотна людина, що 

здатна побачити зв'язок між функціонуванням фізіологічним, мислиннєвим і громадянським, буде свідомо 

обирати управлінців, впливаючи на формування урядовців та їх функцій у відповідності із їх здатністю 

реально забезпечити сучасний рівень надання медичних послуг. 

Література: 

1. http://www.moz.gov.ua/ua/portal/pmdec1.html. 

2. М. Фуко «Археология знаний» 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА МОЖЛИВОСТІ ЦИФРОВОЇ 

ЕПОХИ 

Роль інтернету та цифрових технологій в повсякденному житті зростає із кожним днем. У зв‘язку із цим 

зростають можливості для розвитку держави,збільшується кількість можливостей для міжнародного 

співробітництва,для поширення інформації в ЗМІ, а також можливостей спілкування влади із громадянами 

в режимі реального часу. 

Електронне врядування – це спосіб організації державної влади за допомогою інформаційних мереж,що 

впроваджується для полегшення спілкування між владою та громадянами та для його прозорості. Метою 

впровадження цієї системи є  полегшення доступу громадянам до суспільно значимих процесів та 

документів,для подолання інформаційної нерівності та відслідковування сумлінності та правильності 

виконання державних процесів. Основною функцією такого впровадження є покращення якості надання 

державних послуг,спрощення процедур та запобігання бюрократії, скорочення адміністративних витрат. 

За допомогою такої моделі громадяни зможуть слідкувати за чесністю виконання державних 

процесів,громадянам буде надана можливість прямої участі у вирішенні суспільно-важливих завдань. 

Зокрема в Україні на початку осені запроваджено е-декларування статків для чиновників,що є великим 

кроком до підняття рівня організації цивільного суспільства,відкритості інформації та суспільної рівності. 

У моделі електронного врядування спрощено користування державними послугами, вирішена проблема з 

чергами,які особливо важко переносяться людьми похилого віку, для цього створюються системи онлайн-

реєстрації, документи оформлюються та надсилаються в електронному вигляді.  В Україні в державних 

установах запроваджено вищезгадані системи єдиних онлайн-черг,що значно полегшує користування 

адміністративними полугами. 

Значення ЗМІ у повсякденному житті важко переоцінити,адже це є основним джерелом інформації,з якої 

громадяни отримують інформацію про стан справ у державі,в якій вони живуть. Із настанням цифрової 

епохи значення ЗМІ набуло ще більшого розмаху і Україна в даному контексті не відстає від інших 

держав,адже  має свої представництва і кореспондентів в багатьох країнах світу. Проте,нажаль, у деяких 

сферах суспільного життя залишився радянський підхід до роботи з даними та інформацією,зокрема деякі 

структури ще продовжують оформлювати документи в паперовому вигляді,що менш надійно,принаймі в 

контексті безпеки,ніж електронний формат(застосовуються електронні підписи,які важче підробити). 

Також це відображається на відкритості інформації та доступі до неї звичайним громадянам. Прийняття 

курсу на євроінтеграцію має на увазі вирішення даних проблем та покращення рівня якості життя 

громадян. 

 

Карпунець А.С. (м.Київ) 

nastya.karpunets@gmail.com 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ 

В умовах політичної та економічної кризи перед Україною постала проблема пошуку нової, більш 

ефективної моделі державної служби. Реформування існуючої системи державної служби має спиратись 
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на світовий досвід країн з розвиненою демократією, зокрема таких, як Польща, Німеччина 

(континентальна модель), США, Велика Британія (англо-саксонська модель), Сінгапур (азіатська). 

Одним з важливих аспектів розвитку державної служби є розповсюдження е-врядування як одиного з 

механізмів забезпечення відкритості та підзвітності влади. Також до характеристик моделі державної 

служби належить рівень сприйняття корупції, рівень довіри до інституту державної служби, ефективність 

діяльності уряду, чисельність бюрократичного апарату.  

Аналіз показників (див табл.1), засвідчує, що розвиненим країнам світу з ефективною системою державної 

служби характерні: високий розвиток електронного врядування, низький рівень сприйняття 

корупції(негативне сприйняття), висока ефективність роботи уряду(включає сприйняття якості державних 

послуг громадянами, якість інституту державної служби та його незалежність від політичного тиску, а 

також якість вироблення та впровадження державної політики). 

Стратегія Великої Британії, що посідає 1-е місце в світі за розвитком е-врядування, полягає у забезпеченні 

максимальної відкритості та прозорості інформації. Майже всі документи, що запропоновані урядом щодо 

реалізації державної політики, опубліковані на державному порталі gov.uk та знаходяться в процесі 

громадського обговорення та консультації. Відповідно, ефективність роботи уряду оцінюється на рівні 

93%. 

Ефективність діяльності уряду корелює з рівнем довіри. Так, Сінгапур має найвищий рівень довіри (70%) 

та найбільшу ефективність уряду(100%). 

Зарубіжний досвід антикорупційної діяльності засвідчує, що  подолання корупції можливе за умов 

підвищення потенційних витрати і знизиження потенційних вигоди від участі в корупційній діяльності, 

шляхом створення чіткої нормативно-правової бази, максимально можливої відкритості для суспільства та 

наявності політичної волі керівництва. 

Основою функціонування державної служби, незалежно від моделі державної служби, є відбір найбільш 

кваліфікованих та компетентних кадрів. Разом з тим, особливістю східної моделі є орієнтація на високу 

ефективність та продуктивність, континентальної - на кар'єрне зростання та довічний найм, англо-

саксонської – на чітку посадову систему та, одночасно, відсутність гарантій кар'єрного зростання. 

Рівень заробітної плати на державній службі, у виділених країнах, відповідає рівню заробітної плати в 

приватному секторі. Встановлення рівня заробітної плати переважно відбувається на підставі рівня 

кваліфікації та досвіду роботи. Зокрема, у Сінгапурі заробітня плата випускника ВНЗ, щойно зарахованого 

на державну службу приблизно складає 1957 євро, менеджерів та асистентів менеджера - від 1921 до 3865 

євро, помічника директора - від 4641 до 5417 євро, заступника директора - від 6510 до 7482 євро, голови 

департаменту - від 9968 до 11331 євро [1]. 

Проведені дослідження показали, що чисельність бюрократичного апарату не визначає ефективність 

діяльності інституту державної служби.  Переважне значення має налагодженість процесів 

функціонування державної служби, її відкритість, підзвітність, низький рівень корупції, чіткі правила та 

регламентації тощо. 

Зведена таблиця індикаторів розвитку державної служби Табл.1. 

Критерій Польща Німеччина США Велика 

Британія 

Сінгапур 

Рівень довіри [3] 30% 50% 41% 43% 70% 

Рівень розвитку е-

врядування [5] 

Високий 

(36 місце в 

світі) 

Дуже високий 

(15 місце в 

світі) 

Дуже 

високий 

(12 місце в 

світі) 

Дуже 

високий 

(1 місце в 

світі) 

Дуже 

високий 

(4 місце в 

світі) 

Індекс сприйняття 

корупції(за школою від 0 до 

10, де 0 – дуже корумпована 

країна, а 10 – вільна від 

корупції країна) [2] 

6,2 8,1 7,6 8,1 8,5 

Ефективність роботи уряду 

[7] 

75% 95% 90% 93% 100% 
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Чисельність 

бюрократичного апарату по 

відношенню до населення, 

що працює [4] 

9,7% 10,6% 14,4% 18,3% 6,7%[6] 

Отже, окремі механізми та інструменти підвищення ефективності державної служби можуть бути 

імплементовані й в Україні, з урахуванням соціально-економічних та ментальних особливостей. 

Долучення до заробіжного досвіду дозволить підвищити ефективність функціонування державної служби 

України, наслідуючи  високі стандарти сервісу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕЛЕКТРОННОМУ 

ВРЯДУВАННІ 

Стрімкий розвиток сучасного суспільства стає причиною необхідності виконання реформ в державному 

управлінні. Оскільки, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) це фундаментальний засіб 

функціонування сучасного суспільства тому ефективне використання їхніх можливостей допоможе в 

проведені модернізації. Їхнє застосування  може допомогти Україні досягти економічного зростання, 

підвищення конкурентоспроможності та процвітання,  трансформуючи розвиток суспільства, що буде 

базуватися на інформації та знаннях. Дані цілі можуть бути досягнені, тільки якщо український уряд 

прийме програму модернізації по впровадженню надання державних послуг шляхом результативного 

використання ІКТ усіма урядовими відомствами. Модернізація уряду має на меті - зробити життя кращим 

для людей і бізнесу. 

Електронне врядування є засобом для досягнення такої програми модернізації. Програма електронного 

врядування - це довгострокова програма капіталізації сучасних ІКТ технологій для: 

 Трансформація способу використання технологій урядом; 

 Трансформація способу надання державних послуг; 

 Трансформація способу реалізації політичної влади. 

Метою даного інструменту модернізації є перетворення теперішнього уряду в електронний уряд. Він 

повинен залучати кожного, хто працює у сфері надання державних послуг, чи кожного, хто використовує 

державні послуги. Для досягнення впровадження електронного врядування, уряд повинен налаштувати 

зворотній зв'язок таким чином, щоб користувачі послугами могли судити про те, чи працює програма 

модернізації. Урядові відомства повинні періодично звітувати головному координатору стосовно прогресу 

виконання програми електронного врядування, заохочувати зворотній зв'язок через дискусії з багатьма 

людьми в державних службах та за їх межами. Стратегія модернізації спрямована на підвищення якості та 

ефективності державних послуг за рахунок більш ефективного використання інформації і знань на шляху 

створення: 

http://www.salary.sg/2015/salary-scale-civil-service-servant-singapore/
http://www.transparency.org/cpi2015#results-table
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
http://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators
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 Послуг, що орієнтовані на населення; 

 Доступних послуг; 

 Швидко реагуючих послуг. 

Таким чином модернізація буде мати переваги для громадян, приватного бізнесу та громадського сектору. 

Сучасні технології ІКТ повинні збільшувати вибір яким чином громадянам та підприємствам отримувати 

послуги, а не обмежувати їх в цьому. Інтернет, інтерактивне телебачення та сенсорні екрани повинні 

зайняти свої місця поряд із інноваційним використання телефонів, кол-центрів і паперових документів, а 

не замінювати їх. Не потрібно замінювати в тих сферах, де наочне надання послуг необхідне. Український 

уряд повинен розробити цільові стратегії, щоб гарантувати, що всі групи мають належний доступ до 

електронного врядування. Варто зазначити, що реалізація модернізації системи електронного врядування 

є одночасно ризикованою і складною. 

Використання ІКТ в державному управлінні допоможе створити плани державного розвитку, дозволить 

приймати необхідні управлінські рішення та втілювати їх у життя згідно із сучасними світовими 

тенденціями. 

                                                                                       

 Ковальчук Г. В. (м. Київ) 

g.kovalchukk@gmail.com 

GOOD GOVERNANCE В УКРАЇНІ? 

Термін " good governance " (належне управління) вперше з'явився в 1997 році у рамках програми розвитку 

ООН. Передумовами виникнення концепції " good governance " стало підвищена уваги суспільства до 

демократичних норм, ролі принципу верховенства права та і взагалі правосвідомість, що і знайшло своє 

закріплення в наступних принципах "good governance": належне законодавство; законність; участь; 

прозорість процесу прийняття рішень; доступ до інформації; належну адміністрацію; належний персонал; 

належний фінансовий та бюджетний менеджмент; ефективність; відповідальність та нагляд. 

Аналізуючи різні точки зору на концепцію управління " good governance ", цікавим є те, що багато 

науковців пов'язують впровадження даної концепції, як гарантію розвитку, поступовому виходу з кризи 

країн, які розвиваються. Так, наприклад, Мартін Дорнбос, зазначає, що для країн, які розвиваються, 

забезпечення "good governance" є однією з обов'язкових умов отримання фінансової і технічної допомоги 

для їх внутрішнього розвитку (1).  

Зважаючи на вищезазначене пропонуємо дослідити можливість проявів концепції управління "good 

governance" в Україні. На сучасному етапі, Україна постає, як демократична і правова держава, яка 

впроваджує низку реформ на своєму шляху до "європеїзації". Реформування адміністративної системи є 

невід'ємною частиною загальної програми реформування України. Але, наразі, ми можемо спостерігати 

незавершену триваючу адміністративну реформу, яка вже потребує певного оновлення.   

Якщо ми будемо звертатись до основи концепції " good governance ", варто зазначити, що концепція 

належного управління (good governance) застосовується не тільки до органів виконавчою влади, але й до 

державних діячів та державних службовців, які реалізують повноваження держави. При цьому 

застосовуються стандарти, які в першу чергу визначають зовнішні взаємостосунки між адміністрацією і 

індивідами (2). 

Досліджуючи систему адміністрування в Україні, можемо зазначити, що не дивлячись на те, що ми йдемо 

до "європеїзації", реформуючи різні аспекти, як соціального, так і політичного і економічного життя ми 

залишаємося країною з "радянською ідеологією" що впливає і на адміністрування. Якщо в країнах, де 

реформовано систему адміністрування і впроваджено принципи "належного врядування", держава (через 

уповноважені органи, в тому числі і органи управління) слугує інтересам людини, то в нашій країні 

людина є підвладною відносно цих самих органів управління, і нажаль це не єдина проблема системи 

адміністрування.  

Змін потребує законодавство, яке через застарілі правові норми не в змозі регулювати ті чи інші правові 

моменти, які виникають між органами управління та громадянами, тут ми можемо навести приклад 

процедури надання адміністративних послуг, які чітко передбачена нормами законодавства, але на 

практиці досить часто має проблематичний прояв. 

Також характеризуючи адміністративне управління України варто зазначити і про таке поняття як 

"корупція", наразі резонансною подією в Україні є оприлюднення державними службовцями електронних 
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декларацій, які кожна особа при бажанні може переглянути. І нажаль висновок можна зробити досить 

невтішний, адже більшість осіб, які, отримують дохід виключно від праці в органах управління, 

задекларували прибутки, які в сотні раз перевищують їх заробітну плату за рік. А, як зазначалося в 

останньому твердженні з комюніке Європейської комісії, присвяченого питанням організації європейської 

системи управління: "Демократичне управління  висуває на перший план утвердження прав громадян, 

чоловіків і жінок, та не може зводитись виключно до боротьби проти корупції" (3)  

Проаналізувавши всього декілька аспектів концепції "належного управління", варто зазначити, що наразі 

ми не можемо говорити про  " good governance " як про програму дій в Україні, адже адміністративне 

управління - це достатньо складний процес, який потребує не лише реформування законодавства, 

практичного застосування законодавства на практиці, але й зміни ідеологічного мислення суспільства, 

переходу від "радянської ідеології" до виокремлення органів управління, як допоміжного апарату 

існування громадян та суспільства в цілому. 

Список використаних джерел: 

1) Doornbos M. R. "Good Governance": The Pliability of a Policy Concept // Trames. - 2004. - №8. - рр.27-38. 

2) Концептуальні засади реформування органів виконавчої влади України з урахуванням європейських 

принципів та стандартів належного урядування ("good governance‖) / В. Б. Авер‘янов, В. А. Дерець, А. А. 

Пухтецька // Форум права. - 2006. - № 2. - С. 4-12. 

3) Становлення концепції Governance у процесі формування сучасного європейського адміністративного 

простору / В. Корженко, Л. Хашиєва // Вісник Національної академії державного управління при 

Президентові України. - 2011. - Вип. 2. - с. 10-19. 

 

Комарова Т. Г. (м. Харків) 

tageav@karazin.ua 

ВЛАДА В ІНФОРМАЦІЙНУ ЕПОХУ: НОВІ ВЕКТОРИ СОЦІАЛЬНИХ ІЄРАРХІЙ 

Поява комп‘ютерної технології, а з часом і інтернету надали нових якостей існуванню людей. Техніко-

технологічні зміни стали підґрунтям перетворень у різних сферах життя. Однак, ейфоричні настанови 

стосовно швидких позитивних дарунків надбань нової епохи не справдилися. Сьогодні наявнішим стає те, 

що інформаційно-комунікативні технології (ІКТ), на жаль, можуть бути «перетравлені» суспільними 

практиками та технологіями взаємодії відповідно до своїх потреб та настанов.  

Багато соціальних схем (особливо розподілу добробуту, володарювання) залишаються незмінними. Засади 

соціально-економічних систем левової частки країн світу, механізми політики й влади, мотивація 

громадян, засади ідентичності великою мірою є такими самими, як і в індустріальну епоху. Однак при 

тому відмічають дещо локальне, елітарно означене коло людей, які найбільшою мірою залучені до 

використання ІКТ та отримання прибутків від цього. Значна частка цього «елітарного клубу», долученого 

до феномена мережевого суспільства, концентрується у розвинених країнах, у той час, як у іншій частині 

світу, згідно з М. Кастельсом, логіка мережевого суспільства будується здебільшого на старих 

аксіологічних засадах отримання прибутку. Елітарна спільнота виділяє та інкорпорує до своїх структур 

найбільш корисні соціальні сегменти, залишаючи за межами значний відсоток населення країн периферії. 

Тобто виявляються тенденції формування еліти із глобалізованою ідентичністю, що визначено так званим 

«цифровим розривом» (М. Кастельс) і само по собі поглиблює цей розрив.  

Головні міські центри, глобалізовані види діяльності і високоосвічені соціальні групи залучаються у 

підтримані інтернетом глобальні мережі, в той час як більшість регіонів виключаються з них. Економіка 

та інформаційна система, що розвивається з швидкістю ІКТ (насамперед інтернету) включились до 

траєкторії розвитку з обмеженим вибором. Причому інтереси та ідеологія еліт базується на діючій 

європоцентричній моделі розвитку, виключаючи можливості пошуку та реалізації альтернативних форм 

(менш техноємких, менш продуктивних, без вдосконалення матеріалів і технологій, однак більш близьких 

історії, культурі, природним умовам і, відповідно, здатним задовольнити більшу частку населення країн, 

спосіб життя, засади свідомості й світогляду яких відстають від історично безперервного мейнстриму). 

Тобто цифровий розрив утворився між суспільствами (навіть індивідами, регіонами, державними 

інститутами, фірмами), які мають матеріальні та культурні передумови для існування у межах 
інформаційного світу, та тими, хто не має або не бажає адаптуватися до швидкісних змін. Сьогодні 

сегменти, що не задовольняють вимогам логіки розвитку інформаційної цивілізації, можуть бути в будь-

який момент виключені та замінені на підключення до мережевої взаємодії інших, більш успішних і 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000026
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615105
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615105
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агресивних гравців. Відбувається об‘єднання у мережу тих сегментів, які є найбільш успішними, 

адаптованими, творчими. Зворотним боком нової епохи, таким чином, є маргіналізація, фрагментація 

суспільств і державних інститутів, формування нової елітарної ідентичності глобалізованого характеру. 

Відбувається криза традиційних моделей ідентичності (за місцем проживання, сім‘єю, соціально-

професійною приналежністю, нацією, державою). Сьогодні виникає новий тип інтеграції людського 

співіснування, пов‘язаний із новими технологіями та процесами глобалізації. Це виявляється у підсиленні 

рівня абстракції у формуванні ідентичності (планетарного глобального масштабу). Великі обсяги 

інформації, швидкісні зміни, взаємодія із світовим розмаїттям  призводять до посилення невизначеності й, 

відповідно, невпевненості людини у своєму майбутньому, втрачаються чітко означені центри рішень, як 

зазначає З. Бауман, або центри дій, логіку впливів яких можна передбачувати, розуміти й, відповідно, 

прогнозувати перспективи. Як це стверджує Т. Фрідман, світ став «пласким», що виявляється у порушенні 

старих ієрархій та зрівнюванні поля гри.   

Інформаційне суспільство характеризують як світ «позбавлений ваги», світ, у якому можливості 

комунікації безмежні, однак ці можливості, що наближують людей один до одного у «позачасовому 

просторі» он-лайн, вимагають селективного підходу до комунікативної взаємодії. Важливими є високі 

здібності до відбору та засвоєння інформації, прийняття швидких рішень, а відтак на перший план 

виходить власне людина як суб‘єкт творчого спілкування. Від розвитку її здібностей, ціннісних настанов, 

налаштованості на неформальну, відкриту взаємодію з іншими залежить результат життєдіяльності. Світ 

став безмежним і водночас звузився до маленької точки у площинному вимірі, якою є власне людина.  

 

Костюк А.В.(м.Київ) 

an-kostjuk@i.ua 

ПРОБЛЕМАТИКА ПРОЦЕСУ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ 

Сучасна Україна, як і більшість країн пострадянського простору перебуває в ―перехідному стані‖.  

В загальному складність суспільно-політичних перетворень в Україні полягає в тому, що відбувається 

певна потрійна трансформація:  

 процес реформування ринкової економіки; 

 демократизація;  

 становлення національної держави.  

Перехід від тоталітарного до абсолютно протилежного режиму – демократичного, який зараз намагається 

здійснити наша країна, супроводжується багатьма перешкодами та ускладненнями. Серед головних можна 

виділити те, що перед самою розбудовою демократичного суспільства, спочатку потрібно було створити 

необхідні передумови для демократичного розвитку, а вже потім розпочинати розбудову. 

Головною проблемою і найважчою перешкодою, можна вважати відсутність загальної згоди в досягненні 

мети – високого політичного розвитку країни та демократичної модернізації.  

Також виділяють ряд не менш важливих проблем, серед яких: 

– технократичний підхід, який певним чином ігнорує соціальні потреби суспільства; 

– популізм, заснований на маніпулюванні суспільством; 

– політична еліта, нездатна перевести рівень модернізації з елітарного на масовий через різну міру 

зацікавленості та мету. 

Лише кардинальні зміни в політичній системі здатні стабілізувати політичну ситуацію і таким чином 

прискорити модернізаційні процеси. 

Можливість вільного доступу до державних послуг у мережі Інтернет замість довгого перебування в 

безкінечних чергах надає електронне урядування, яке полягає в перенесенні державних послуг, закупівель 

в онлайн-режим. Зростання електронного обміну інформацією між державою та бізнесом і громадянами 

має позитивний вплив, адже зниження персонального контакту, насамперед, зменшує потенційні точки 

виникнення корупції, суттєво економить час та робить процеси в державі більш прозорими. Головним є 

відсутність людського фактора, а значить - можливості для корупції 

Для роботи онлайн-сервісів на законодавчому рівні визначаються  механізми дії які прописані в Угоді про 

асоціацію України з ЄС. Водночас, існує проблема матеріального забезпечення, яка полягає в тому, що 
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переважна більшість застарілої техніки, яку використовують для впровадження електронного 

документообігу потребує оновлення та сертифікованого програмного забезпечення. 

Особливого загострення не лише Української спільноти, а й світового рівня набула проблема цифрової 

нерівності, суть якої полягає в тому, що новітні інформаційні технології нерівномірно розповсюджуються 

між представниками розвинених країн та країнами, які розвиваються. Зі сторони політичного аспекту 

створюється цілий комплекс завдянь, щодо зменшення цифрової нерівності у зв‘язку з державною 

політикою. Так як більшість дослідників, що займаються аналізом цієї проблеми вважають обов‘язковою 

ліквідацію цифрової нерівності. Причиною цього є принцип, за виконання якого відповідає 

демократичний уряд - рівні можливості всіх громадян. Інша частина дослідників схиляються до того, що 

на даному етапі спостерігається період поступової адаптації у зв‘язку з технічними нововведеннями у 

сфері комуникацій. Аналогію проводять з впровадженням телефонного зв'язку, радіо і телебачення. 

Взагальному очікується, що міжнародна конкуренція та провідне становище технологій у всіх сферах 

державного управління ставатимуть ще більш визначальнішими. Тому потрібно сприймати цифрові зміни 

не лише як технологічний процес, але і як суспільний, що стосується захисту кожної особистості, питань 

свободи й демократії. 
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АУДИТ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЯК ІННОВАЦІЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ 

Становлення і розвиток публічного управління в Україні потребує інноваційних практик, однією з яких 

може стати аудит антикорупційних процесів. Явище корупції в Україні, зокрема корупції в управлінських 

структурах, стає поняттям загального порядку. Корупція, на нашу думку, вразлива до публічної 

інформації, і саме аудиторські перевірки можуть стати запобіжним заходом, реалізуючи функції 

публічного управління – обліку і контролю управлінської діяльності. Результати аудиту, представлені у 

добровільних публічних звітах чи висновках, забезпечать зацікавлених осіб і громадянське суспільство 

публічною інформацією про діяльність органів публічної влади, про державні підприємства, хоча б 

стратегічного значення. Дослідження аудиту антикорупційних процесів обумовлені пошуком нових 

інструментів оцінювання ефективності системи державного управління з метою оптимізації використання 

і розподілу державних ресурсів та прозорості прийняття управлінських рішень. В цілому, аудит як форма 

діагностичного дослідження або спосіб оцінювання соціальної та економічної ефективності, 

результативності і продуктивності системи управління набирає популярності не тільки в світі, а і в 

Україні, але має певні труднощі на шляху законодавчого забезпечення аудиторської діяльності і 

практичного впровадження міжнародного досвіду з аудиту. 

В Україні, аудит здійснюється переважно у формі консалтингових послуг, оскільки норми національного 

законодавства у сфері аудиту не відповідають стандартам світових практик з аудиту та законодавству ЄС. 

Так, в Україні існує закон «Про аудиторську діяльність» від 1993 р., який сутністно розкриває зміст 

аудиту «як різновиду підприємницької діяльності», тим самим унеможливлюючи аудит державних 

підприємств. [1] Законотворець обмежується суто фінансовим аудитом, визначаючи вимоги до 

незалежних аудиторів і аудиторських фірм, такі як юридична або економічна освіта та досвід роботи 

бухгалтером або інспектором, але не надає переліку видів аудиту, не класифікує сфери застосування 

аудиту, не регламентує процес здійснення аудиту у повному обсязі тощо.  Також особливості процесу 

аудиторської діяльності визначають міжнародні і національні стандарти та робоча документація 

аудиторів. Адаптацію міжнародних стандартів з аудиту здійснює Аудиторська палата України – 

колегіальний регулятивний орган, який поки що залишає поза увагою аудит антикорупційних процесів. В 

сучасних умовах економічної кризи, неефективності державного управління, завдання та організаційні 

засади аудиту антикорупційних процесів визначаються суспільними потребами щодо запобігання і 

протидії корупції, а також необхідністю вироблення методології функціонального обстеження 

http://www.pda.zhitomir.info/news_157103.html
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управлінських систем, з метою приведення їх у відповідність нормам антикорупційної політики країн ЄС, 

та нормам, які виробляються неурядовими організаціями світового рівня, наприклад 

«Transparency International». 

В той же час, в системі національного антикорупційного законодавства зустрічаються положення у яких 

зазначено, що аудитори як особи, що надають публічні послуги, є суб‘єктами на яких поширюється 

антикорупційне законодавство. Законом «Про запобігання корупції» може здійснювати фінансовий аудит 

політичних партій, зокрема на предмет отримання фінансування корупційним шляхом, причому саме 

Агентство з питань запобігання корупції також підлягає фінансовому аудиту раз на рік, ініціатором якого 

виступає Рахункова Палата України. Щодо юридичних осіб, у ст.. 61 Закону визначено:  «Юридичні особи 

забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії 

корупції у діяльності юридичної особи. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують 

регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для 

виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні 

експерти, зокрема для проведення аудиту». [2] Отже, до реперних точок аудиту антикорупційних процесів 

можна віднести систему комплаєнс-контролю, антикорупційну експертизу, технологію горизонтального 

моніторингу (е-декларування), моніторингу стилю життя посадовців – «громадський аудит відповідності 

стилю життя службовців». [3] Між іншим, поняття громадського аудиту, що практикується неурядовими 

організаціями, об‘єктом якого є корупційні ризики, корупціогенні фактори і корупція як явище, в теорії 

публічного управління на сьогоднішній момент ґрунтовно не досліджено, і є перспективним для 

подальших наукових пошуків. 
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МІСЦЕ ПРАВОСВІДОМОСТІ В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ І ОБОВ’ЯЗКІВ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Характер реалізації прав і обов‘язків учасників правовідносин із втілення в життя передбаченої в 

правовідносинах поведінки їх суб‘єктів безпосередньо залежить від їх правосвідомості. Тому розуміння 

того факту, що публічне управління має здійснюватися відповідно до приписів правових норм, охоплює 

не лише саму реалізацію прав і обов‘язків компетентних органів і посадових осіб у добровільних формах, 

але і характер їх реалізації – чи реалізуються юридичні права і обов‘язки саме таким чином, як приписано 

правовими нормами? З праксіологічної точки зору, порушені питання можна проілюструвати таким 

чином: для результатів управлінської діяльності важливо не лише чи реалізовують уповноважені особи 

свої права і обов‘язки у цій сфері добровільно, але і те, чи реалізовують вони їх на користь державі і 

суспільству, відповідно до принципів, визначених (або таких, що мають бути визначені) Конституцією і 

законами України? Як бачимо, в цій ситуації має місце оціночний, навіть певною мірою почуттєвий 

характер оцінки реалізації прав і обов‘язків в управлінських правовідносинах та їх об‘єктів. Наведене 

пояснюється високим рівнем впливу правосвідомості учасників правовідносин у сфері публічного 

управління на особливості реалізації їх юридичних прав і обов‘язків у відповідних правовідносинах.  

З точки зору парадигми юридичної науки, виділяються три рівні правосвідомості – повсякденна, 

практична (професійна) і теоретична. Вбачається наприклад, що правосвідомість керівників державних 

підприємств, установ, організацій – має бути за рівнем не повсякденною, а професійною. При цьому 

йдеться про правосвідомість не професійних юристів, а осіб, що займаються діяльністю у сфері 

публічного управління на професійній основі. Окреме місце у формуванні професійної правової культури 

керівників, уповноважених на здійснення державного управління, мають правоохоронні норми, зокрема, 

норми антикорупційного законодавства. Між тим відомо, що наявність у законодавстві норм щодо 

юридичної відповідальності за неправомірні діяння, в тому числі жорстких санкцій, далеко не завжди 

гарантує відсутність цих діянь, не гарантує реалізацію прав і обов‘язків в охоронюваній сфері поза 

межами державного примусу.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3125-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/1700-18
http://ti-ukraine.org/
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Формування професійної правосвідомості і належного рівня правової культури посадових осіб у сфері 

публічного управління вимагають перш за все підвищення якості нормативного регулювання 

управлінських відносин (як законодавчого регулювання, так і врегулювання в нормах локальних 

нормативно-правових актів).  

Поряд із правосвідомістю в сучасній науці виділяють такі філософські категорії як праворозуміння, 

правова культура, правовий менталітет, правове мислення. Під кожною з них учені розуміють той чи 

інший набір цінностей, поглядів, переконань, установок ідеалістичного та/або онтологічного характеру в 

правовій сфері. Усі ці явища через вплив на свідомість людини відбиваються тією чи іншою мірою на 

результаті правового впливу. В процесі правореалізації мають безпосереднє значення відповідні правові 

погляди, цінності, переконання та установки, що стосуються не праворозуміння взагалі, не рівня 

правосвідомості чи правової культури, а правові погляди та установки, що відображають відношення до 

конкретних правовідносин, конкретних життєвих ситуацій та відповідних приписів правових норм. Адже 

саме враховуючи специфічний характер впливу права на поведінку людини, що відбувається через 

свідомість (або принаймні за участі свідомості), конкретні права і обов‘язки учасників правовідносин 

реалізуються в тій чи іншій формі. Зазначимо також, що нами не підтримується концепція про те, що 

конкретні суспільні відносини можуть набувати характеру правовідносин навіть тоді, коли вони не 

врегульовані нормами права (за відсутності правових норм, коли відбувається лише їх формування). Як 

при занадто широкому розумінні права до нього іноді включаються установки моральних, релігійних та 

інших нормативних приписів, так і тут, на нашу думку, йдеться про необґрунтоване поширення 

теоретичних положень щодо дії механізму правового регулювання на відносини, не врегульовані правом. 

У разі ж, коли йдеться про те, що ті чи інші суспільні відносини, які об‘єктивно належать до сфери 

правового регулювання, не врегульовані правовими нормами, з методологічної точки зору, доцільно 

визначати наявність прогалини в праві та вносити пропозиції щодо їх подолання. 

Отже, реалізація прав і обов‘язків учасників правовідносин у сфері публічного управління здійснюється у 

формі дотримання, виконання, використання та застосування, з урахуванням впливу правосвідомості 

учасників відповідних суспільних відносин. Серед учасників таких відносин слід виокремлювати 

державних службовців, керівників державних підприємств, організацій, установ, інших суб‘єктів, що 

беруть участь у них на професійній основі. Правосвідомість таких учасників є (або повинна бути) 

професійною, що передбачає необхідність цілеспрямованого виховного впливу на її формування з боку 

держави в особі відповідних органів у процесі публічного управління, а також під час підготовки 

спеціалістів із вищою освітою, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних службовців, 

керівників державних підприємств, установ, організацій. 

 

Крівуца А. С., Чернадчук В. Ю. (м. Київ) 
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ: ЦИФРОВА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ 

Зараз наступає цифрова епоха. За останні 25 років українці встигли перейти від підручників до 

електронних видань, від стаціонарних телефонів до компактних мобільних пристроїв, від паперових карт 

до електронних. Суспільство прагне до того, щоб у будь який час, у нього був доступ до потрібної 

інформації. Одним видом інформації є публічна. 

За допомогою сучасних інформаційних технологій можна забезпечити електронне урядування, це значно 

підвищить ефективність надання державних послуг.  

Основною складовою електронного урядування є електронний уряд — єдина iнфраструктура 

автоматизованої iнформацiйної взаємодiї органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування з 

громадянами та суб'єктами господарювання. Громадянин отримає можливiсть спілкуватися з єдиним 

електронним посередником. Крім цього, звертання чи запит особи  автоматично надсилається до 

спеціальних iнстанцій. Можна також відзначити  економiчний ефект вiд створення «електронного уряду», 

у якому видно, що електронна взаємодiя громадян з органами влади коштує удвiчi дешевше, ніж тi, що 

здiйснюються за допомогою реального офiсу. 

Нові технології розвивають наш розум, адже кожен день новий потік інформацiї не дає нам зупинятися на 

одному місці, а дає можливість  розвиватися та навчатися чомусь новому.   

Але не все так яскраво як може здаватися. Уявімо ситуацію. Десь у маленькому містечку мешкає жінка 

середніх літ, яка хоче надіслати  повідомлення  до своєї дочки у місто Київ, але  не може зловити навіть 
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сигнал мережі, не кажучи вже про глобальну мережу Інтернет. Здається, що на сьогоднішній день це 

смішна та вигадана ситуація. Насправді, така картина існує та досить чітко описує мешканців, які живуть 

далеко від великих міст. Постає проблема цифрової нерівності жителів.   

Для того, щоб зменшити цифрову нерівність  в Україні, необхідно вирішити певні проблеми. По перше, це  

відсутність вільного доступу до мережі Інтернет. По друге, як не дивно, але велика кількість населення 

просто не зацікавлені у пристосуванні  до нових звичок та освоюванні нових пристроїв. 

Кожен українець має бачити  переваги здобуття цифрових навичок. 

Для громади  це  легкий  доступ до державних послуг,  залучення людей похилого вiку та людей з 

обмеженими фiзичними можливостями до громадського життя. Для кожної людини це  швидший доступ 

до інформації, збільшення шансiв на працевлаштування. Необхідно впроваджувати цифрові технології в 

процес навчання дітей. Тобто, усі навчальні  установи мають бути забезпечені комп‘ютерами з доступом у 

мережу Інтернет, незважаючи на місце розташування закладу. Також можливо організовувати центри 

цифрового навчання для людей різного віку, де вони зможуть здобувати базу навичок роботи з 

інформаційно-комунікаційними технологіями.  Але, ми вважаємо, що право вибору користування 

цифровими технологіями залишається за людиною, але право доступу до них має бути у кожного. 

 

Мартинюк А. Ю. (м. Київ) 

dronuk62@gmail.com 

 

ЗМІНИ У ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ УКРАЇНИ ПРОТЯГОМ 25 РОКІВ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Термін публічного адміністрування означає узаконені дії суб‘єктів, що направлена на висування законів та 

інших правових актів методом використання адміністративних рішень, надання затверджених законами 

адміністративних послуг, а також це пошук у найкращий спосіб використання ресурсів щоб досягнути 

пріоритетних цілей політики. 

 

За усі 25 років розвитку нашої держави як незалежної країни принцип її управління накопичив певний 

набір понять, які застосовуються в широкому колі спеціалістів. Саме адміністрування  є керівною 

діяльністю, оскільки у перекладі з латині «administratio» значить «служити», «допомагати», «управляти».  

 

Це поняття в останні роки набуло широкого застосування та включає надання послуг європейського рівня 

шляхом впровадження у практику діяльності методів демократичного управління. На сьогодні публічне 

адміністрування в Україні перебуває на етапі активного становлення та розвитку, що пов'язано із 

соціально-політичним становищем в країні, зміною законодавчих нормативно-правових актів. Досвід 

іноземних країн допомагає в дослідженні організації адміністрування в Україні, оскільки в західних 

країнах воно діє на засадах демократії та світових стандартів. 

 

За усі роки незалежності України виявлено та сформовано більш чітко понятійно-категоріальний апарат 

стосовно категорії публічного адміністрування.  Для розвитку країни на основах демократії із 

застосуванням найновіших методів і способів керування та спрямованих на забезпечення суспільства на 

рівні світових стандартів, необхідно здійснити розподіл певних функцій у системі виконавчої влади та 

впровадити сучасні демократичні принципи, такі як верховенство права, законність, відкритість, 

прозорість, дієвість, результативність, ефективність, підконтрольність, підзвітність та відповідальність. 

Методами публічного адміністрування називаються  певні способи виконання державних зобов'язань на 

практиці, що відповідають характеру й обсягу наданої їм компетенції. Науковий фундамент цієї діяльності 

формують такі основні поняття: держава, органи влади, публічні організації, суб'єкт господарювання, 

суспільство, громадські об'єднання, громадянин, взаємодія, політика, управління, адміністрування. У 

зв'язку з цим теорія публічного адміністрування є наукою соціально-економічною та полі-птико-

правовою. 

 

Наше питання охоплює безліч інститутів сучасного населення та знаходиться в призмі трьох глобальних 

підходів: ринково-ліберальний, ліберально-коммунітаристський, підхід демократичного громадянства. У 

межах кожного підходу створюється сфера міждисциплінарної взаємодії. Зростає значення публічного 

адміністрування, що покликане забезпечити соціальний добробут і збільшити ефективність керування 

державою.   
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Науковці виділяють такі основні підходи до розуміння нашого терміну: структурно-функціональний, 

системний, психологічний, соціально-інженерний, гуманітарний. На сьогодні, оскільки єдиної думки між 

дослідниками не сформовано щодо цього поняття, але існує певна кількість методологічних підходів, 

проте основними лишаються два – соціально-інженерний та гуманітарний.   

 

Предметом цієї діяльності виступає процес досягнення національних інтересів та цілей за рахунок 

організації діяльності суб'єктів публічної сфери, зокрема органів законодавчої, виконавчої і судової влади, 

а також органів місцевого самоврядування. Отже, з огляду літературних джерел дозволяють зробити 

висновок, що дослідження стосовно створення та вдосконалення публічного адміністрування активно 

здійснюються. 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ СУСПІЛЬСТВОМ 

Недооцінювати роль засобів масової інформації неможливо, адже у наш час,- вони являються одним із 

найголовніших джерел інформації для більшості людей і , як наслідок, є основним інструментом 

керування суспільною думкою.  Розвиток  інформаційного суспільства неможливий без ефективної 

взаємодії інформації, масової комунікації та суспільної свідомості. При цьому свідомість формується за 

допомогою факторів, серед яких немає впливовішого важеля, ніж засоби масової інформації.  

Ефективність ЗМІ пов‘язана  з потребою аудиторії в отриманні інформації, у задоволенні соціальних, 

духовних чи політичних запитів. Інформаційні джерела здатні до маніпулятивних дій, тому, разом  з 

наданням інформації, нав‘язують певні норми поведінки та ідеали.  По мірі збільшення технічного 

прогресу, зростає роль електронних ЗМІ, які є лідерами у емоційному впливі на почуття та свідомість 

людей.  

У практиці ЗМІ широко використовують методи підсвідомого впливу , тобто відношення суспільства до 

певних явищ, що формуються за допомогою стереотипних уявлень, які в свою чергу впроваджуються у 

новини, викликаючи позитивну чи негативну реакцію на конкретну подію.  Основна ціль преси у процесі 

переконання – створити стійке відношення до певної події.  

Виділяють п‘ять стадій взаємодії суспільства і телебачення. Перша стадія – інтерес до джерела 

інформації( тобто до  телевізору). Друга стадія – оцінка інформації. Третя стадія характеризується 

розвитком масового телебачення. На четвертій стадії  - телевізор впливає на життя людей, за допомогою 

отриманої коли-небуть інформації. П‘ята стадія характеризується появою кабельного телебачення, а отже 

зростає вибір у отриманні інформації.  

Відомий дослідник проблем маніпуляції суспільною свідомістю Сергій Кара-Мурза виділяв маніпуляції, 

що здійснює телебачення : 

1. Фабрикація фактів . Маніпулятори говорять правду у тому випадку, коли її можна з легкістю 

перевірити. В інших випадках – підносять інформацію у вигідній для них позиції. 

2. Відбір для матеріалу реальних подій. Ефективною умовою програмування свідомості є контроль 

ЗМІ з метою подачі єдиної інформації, але іншими словами.  

3. «Великий психоз». Перетворення громадян у єдину масу, з метою загального  поширення 

інформації, якою обробляється свідомість і підсвідомість людей. 

4. Ствердження і повторення. Надмірне повторювання інформації притупляє свідомість, змушуючи 

людей повірити і відкласти у підсвідомість будь-яку інформацію.  

5. Зміна сенсу слів та понять. Маніпулятори від ЗМІ вільно інтерпретують слова будь-якої людини, 

при цьому змінюючи контекст.[1]  
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За допомогою застосування маніпулятивних технологій засоби масової інформації займають значне місце 

у житті сучасного громадянина та суспільства в цілому. Всього лише століття тому погляди суспільства 

формувались на основі особистого спілкування, подорожей, а сьогодні не потрібно бути занадто активним 

громадянином, щоб дізнаватись новини з різних куточків світу. Масова комунікація стала транслятором 

всієї інформаційної складової суспільства, а засоби масової інформації – найважливішим суспільним та 

політичним інструментом. 

 

На кожну маніпуляцію з боку ЗМІ сучасному споживачу інформації необхідно нейтралізувати негативний 

вплив на свідомість. Ефективними заходами щодо запобігання маніпуляції можна виділити : 

1. Формування критичної моделі сприйняття реальності. 

2. Блокування маніпулятивно- інформаційних  каналів.  

 

Завдяки інформаційному перенавантаженню існує ймовірність дестабілізації соціальної самоідентифікації 

і адекватного сприйняття ситуації. Як наслідок, знижується протидія маніпуляціям і зникає критичність 

сприйняття. Формування антиманіпулятивної  культури має спиратись на адекватне розпізнавання 

маніпуляцій. 
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SOCIAL INNOVATIONS DEVELOP EFFECTIVE SOCIETIES:  

UKRAINIAN EXPERIENCE 

Controversial Ukrainian socio-economic development in recent years and global economic trends in general 

indicate that innovations are the only alternative for competitiveness of the national economy and the universal 

key to rapid socio-economic development that ensures adequate living standards and national security. Sustainable 

development, which is based on the hypothesis of maintaining balance of economic, natural and social resources 

is a priority for majority of developed and developing countries, including Ukraine. And if the economic and 

technical innovations are relatively easy to identify, promote and develop, social innovations are not the case. 

The necessity for social transformation is in the possibility of constructing new social relations and systems, 

where key actors operate more successfully and effectively. And we will prove the potential of social innovations 

as a tool for social engineering, because social innovations make it possible to provide tangible economic growth 

and institutional capacity to respond to existing and new challenges. Karl Popper in his ―The Open Society and Its 

Enemies‖ states: ―Just as the main task of the physical engineer is to design machines and to remodel and service 

them, the task of the piecemeal social engineer is to design social institutions and to reconstruct and run those 

already in existence.‖[1]  

Thus, we consider social engineering in its widest sense, as the purposeful management of social relations and 

behaviors in order to produce desired characteristics in target societies. At the same time, we consider social 

innovation as an uncommon solution of a common social problem, which is more effective, appropriate and 

sustainable. American sociologist and psychologist Michael D. Mumford expressed interesting idea that social 

innovations usually include generation and implementation of new ways on how people should organize their 

activities and interpersonal social interactions to solve one or more common objectives [2]. We understand social 

innovations as new ideas (products, services and models) that simultaneously meet social needs (better than 

existing alternatives) and create new social relationships or ways of cooperation. These innovations increase the 

mobilization potential of society and empower society to act.  

However, any change in the existing social system causes resistance of the elements of the system, which leads to 

a conflict in which the proposed changes can be ―suppressed‖ by the existing status quo. Therefore, ―bottom-up‖ 

oriented (by their nature) social innovations serve as an effective tool of social engineering, as social system 
elements express much less resistance to initiatives that are not artificially implemented by social engineers. In 
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addition, if the institutional changes are treated as ―unfair‖, ―wrong‖, ―forced from above‖, they do not harmonize 

the society and provoke resistance.  

Historically, the large number of the most important social innovations resulted from random processes and events 

rather than from detailed planning by politicians or scientists. However, social innovations may be organized and 

implemented institutionally. Various programs and projects may trigger social innovation and bring benefits on 

the local and international levels and to raise the level of social consciousness of the society. Thus, we see the 

main task of social engineer to create conditions under which the society initiates and implements social 

innovations that are needed for the implementation of the planned social change.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОРА МОДЕРНИЗАЦИИ НАУЧНЫХ 

ИСЛЕДОВАНИЙ  

Если бы человечество было нацелено на решение только текущих задач, то такая практичность, в 

конечном счете, привела бы к провалам и свертыванию возможностей для развития, к распространению 

инволюционных процессов в самой исторической практике. Как остроумно заметил К. Льювеллин Смит  - 

генеральный директор Европейской организации ядерных исследований, причина, по которой мы сейчас 

имеем персональные компьютеры, и не имели их 100 лет назад, состоит не в том, что мы лишь сейчас 

осознали необходимость компьютеров. Причиной стали открытия в фундаментальной физике, которые 

породили современную электронику, открытия в математической логике, и необходимость физиков-

ядерщиков для исследования частиц. [1]  Конкретная польза от изучения того или иного явления как часть 

инноватики, технического воплощения возможностей новейших технологий в их синергии, логично 

дополняется и зиждется на феноменологии самого процесса. Исследование как изучение, важно для 

социальной реальности не только в его технически - консьюматорном видении - (цепочка инноваций 

ориентирована на донесение до потребителя), но и как часть  движения эпистем, как  разворачивание 

исследовательской программы, на понимании исследования как развития, при взятии последнего в его 

контекстуальности, системности и противоречивости.  

Однако, гармония такой взаимосвязи между аппликативным и общенаучным аспектами движения 

научного познания, неизбежно ставит вопрос о материально-предметном поле осуществления и 

конкретно-научных, и фундаментальных теоретических исследований. Необходимость соответствующего 

оборудования во втором случае может быть даже более значимой, чем в первом.  Да, инновационные 

процессы приводят в нашу жизнь новые технологические цепочки, алгоритмы, девайсы, но, во многом, и 

сами инициируются ими. Оборудование как часть среды потребления, повседневности и комфорта, 

произрастает из технической и организационной полноценности обеспечения исследовательских 

лабораторий. Как же обстоят с этим дела в Украине? 

 Основной структурой ведения исследовательской деятельности у нас выступает Национальная Академия 

Наук Украины, соответственно, мне представлялось логичным проследить распределение средств, 

выделяемых на приобретение оборудования в период с 1995 по 2015 год.  

Информационным  источником выступили  годовые отчеты НАНУ за вышеуказанный период [2].  Стоит 

обратить, с моей точки зрения, внимания на то, что с 1995 по 2005 год отчеты носили более обобщенный 

характер. Детализация, аналитика последних одиннадцати лет, являются свидетельством в пользу того, 

что совершенствование управленческих процессов, в области научного знания, в частности, становится 

существенным фактором модернизации. 

Год Общие траты, грн Траты на оборудование, грн Процент,% 

2004 702588.8 93312.3 13.30 

2005 933596.0 101500.0 10.90 
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2006 1154399.9 128958.1 11.11 

2007 1951042.7 151176.2 7.75 

2008 2489568.3 185627.8 7.46 

2009 2256326.6 49999.9 2.22 

2010 2523743.4 54353.8 2.15 

2011 2777708.4 110698.7 3.99 

2012 3241716.1 179846.4 5.55 

2013 3311753.9 196797.4 5.94 

2014 3003673.9 147134.4 4.90 

2015 2899263.7 47618.2 1.64 

           

Таким образом, можно сделать вывод, что существует  негативная тенденция в обновлении оборудования  

для научных исследований, которая выразилась в падении финансирования, как в процентном выражении, 

так и в денежном, из-за девальвации гривны. Сейчас крайне необходимо увеличить финансирование для  

материально-предметной среды проведения как фундаментальных, так прикладных научных 

исследований. 
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GOVERNMENTAL SOCIAL POLICY, WHICH PREVENTS INDIVIDUAL GROWTH: UKRAINAN 

PERSPECTIVE  

Ideology and social construction may support cohesion of the community, but they quite often become a 

constraint for individual development and self realization. Individuals live according to the particular scheme, 

which is imposed to them by exciting political order through social media. However, assertive ideology, which 

dictates the ―algorithm‖ of life, diminishes life chances and opportunities on default. This issue is relevant for Post 

Soviet countries, as self actualization is a problem, especially for older generations, which were fostered in the 

closed society.  

The aim of the article is to investigate strategies of governmental social policy, which prevents people from being 

―outstanding‖ individual growth and development.  The main source of this article is the book by Margaret 

Wheatley and Deborah Frieze ―Walk Out Walk On: A Learning Journey into Communities Daring to Live the 

Future‖, which is dedicated to the problem of self-actualization in modern societies. The main idea is that the 

majority of governments standardize the way of thinking to remain citizens controllable. Thinking ―out of the 

box‖ leads to ruining of standard schemes of living. Consequently, it leads to success. Basically, individual 

decisions, which does not meet expectations decision are seen as deviant, however, these can be analyzed 

differently. For example, so-called ―drop-outs‖ of school are seen as ―walk-outs‖, which means that these people 

chose their own way, different from common social template. The way how ―walk-outs‖ think and commit is due 

to be viewed in terms of the topic of social transformation in details.  

It is typical for modern community to consist mainly of middle class and middle quality workers. Social and 

individual progress has been discussed within empirical studies of 7 different communities. They are: Mexico, 

Brazil, South Africa, Zimbabwe, India, Greece, and the United States. Ukraine is analyzed in accordance, with 

usage of the same indicators as researches of above mentioned scientific work suggest. Comparative analysis was 

done, in order to find out common feature of Ukraine and developed/underdeveloped countries, so that it is 

possible to assume which way Ukraine is going. Therefore, the issue of social transformations will be discussed 

from the point of view of individuals and society, brand new ideas for social progress and stored clichés. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Margaret+Wheatley&search-alias=books&field-author=Margaret+Wheatley&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Margaret+Wheatley&search-alias=books&field-author=Margaret+Wheatley&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Margaret+Wheatley&search-alias=books&field-author=Margaret+Wheatley&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Deborah-Frieze/e/B004FRLMVA/ref=dp_byline_cont_book_2
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Necessary shifting of the social attention, which can help improving the life of community, has been discussed 

within the research. Scaling up needs to be changed to scaling across in order to distribute all existing goods 

between members of community. It may sound like utopia, however, it is not. New community is not resembling 

in terms of distribution of goods, it is resembling in terms of giving life chances and opportunities to citizens. 

After walking out of the old social arrangement, people need to walk on towards the new one. Other than that, the 

authors actualized experience of different communities, which have implemented those principles of development 

in life. According to evolutionistic theory, all states are evolving in the same way, but with different velocity. This 

theory has been fairly criticized, but some of European Post Soviet courtiers have all the chances to follow 

successful countries in terms of their social policy. It is fair to claim that underdeveloped countries as Ukraine 

have a great opportunity to avoid mistakes, which have been already done by highly developed countries and 

evolve into liberal society with equal good life chances. This conclusion has been made after comparison of 

evolution of social policies of developed countries from credible source and Ukrainian legislation and social 

policy in historical perspective.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФОРСАЙТУ В УКРАЇНСЬКОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ  

Бурхливий розвиток та активне впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій, 

економічна та політична нестабільність, низький рівень взаємодії у тріаді «держава-бізнес-суспільство», 

постійні зміни в системах національних пріоритетів є потужним спонукальним механізмом до 

використання запасу методологій соціально-економічного прогнозування у всьому глобальному світі і в 

Україні зокрема. Саме тому актуальним нам видається дослідження такої методології соціально-

економічного прогнозування як Форсайт та визначення перспектив застосування даної методології в 

сучасних реаліях, адже серед всього арсеналу методів, методик та методологій прогнозування 

майбутнього саме Форсайт-методологія являється найефективнішим інструментом передбачення та 

вибору пріоритетів соціально-економічного розвитку організацій, регіонів, країн та суспільства загалом. 

Форсайт слід розглядати як міждисциплінарний інструмент, адже він виходить далеко за рамки 

академічних підходів в області дослідження майбутнього, що базуються на консультативному процесі, 

хоча такого роду дослідження являються його частиною. Форсайт не підміняє собою процес прийняття 

рішень, швидше він формує інформаційну базу, слугує інструментом, що доповнює і обслуговує процес 

прийняття рішень, тобто розробку стратегій соціально-економічного розвитку корпорацій, регіонів, 

держав, окремих сфер суспільного життя.  

За визначенням дослідниці Савченко А.М. під Форсайтом необхідно розуміти процес конструювання 

майбутнього сценарію вирішення завдань середньо- та довгострокової перспективи, що заснований на 

методах оцінки, інструментах формування та коригування пріоритетів соціального та економічного роз-

витку, результатом якого повинне стати інтегроване впровадження ініціатив і досягнення поставлених 

цілей [2 , с. 63]. 

Широке розповсюдження і застосування нового методу прогнозування майбутнього має ряд наступних 

причин:  

 сучасні умови економічного розвитку, що включають глобалізацію економіки в сфері науки, 

постійно зростаючу конкуренцію на ринках нових високих технологій, перехід до моделі сталого розвитку 

суспільства і т.д.; 

 прискорені темпи науково-технічного розвитку, впровадження інновацій і посилення їх впливу на 

соціально-економічне життя суспільства; 

 розширення можливостей розвитку бізнесу з одночасним зростанням ймовірності прояву різних 

ризиків; 

 розширення взаємодій між господарюючими суб'єктами - необхідність узгодженості дій між 

органами державної влади, науковим співтовариством, бізнесом і громадянським суспільством. 
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Як системний інструмент з дослідження довгострокових перспектив та формування майбутнього Форсайт 

дозволяє взяти до уваги ймовірні зміни у всіх сферах суспільної діяльності - не тільки в науці і 

технологіях, але і в соціокультурних, суспільних відносинах, політиці, економіці.  

Форсайт відрізняється від інших технологій дослідження майбутнього тим, що дає можливість глибше 

зрозуміти природу змін, проблем і можливостей. Враховуючи це, можна виділити наступні переваги 

Форсайт-досліджень: обговорення передбачуваних змін в майбутньому, шляхом консолідації зусиль всіх 

учасників процесу передбачення; розробка довгострокових стратегій розвитку економіки, науки,  

технологій; окреслення потенційних технологічних горизонтів; залучення до процесу наукового 

дослідження відомих фахівців, вчених, ЗМІ, керівників підприємств, зокрема Форсайт-методологія 

передбачає участь багатьох зацікавлених верств громадянського суспільства; сприяє прагненню до 

вироблення консенсусу представників суспільства; оцінює ймовірність і ризики виникнення тих чи інших 

умов;  являється основою для прийняття важливих рішень в проблемних і конфліктних ситуаціях. Саме 

Форсайт є універсальним інтегрованим інструментом науково-технологічної та соціально-економічної 

політики, що дозволяє визначити проривні напрямки («стріли») модернізації за видами економічної 

діяльності, які забезпечують зростання конкурентоспроможності країни й досягнення максимального 

синергетичного ефекту від використання накопиченого потенціалу [1, с. 213]. 

Зважаючи на вищевикладене, слід зазначити, що за умов внутрішньодержавного дисбалансу, зростання 

соціальної напруги, нестабільності політичної та економічної сфери, продовження конфлікту на Сході 

країни, питання застосування Форсайт-методології, побудови для України вірного сценарію розвитку, 

окреслення правильних векторів, визначення основних драйверів економіки стає питанням надзвичайної 

вагомості. Розробка українськими науковцями під керівництвом М. Згуровського та оприлюднення в 2015 

році перших результатів проекту «Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і 

довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти»[3] стали вагомим внеском на шляху до подолання 

кризового стану українського суспільства. 

Пріоритети та рекомендації, визначені за допомогою Форсайт-методології в праці «Форсайт економіки 

України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти»[3] 

повинні слугувати орієнтирами для всього суспільства, адже вони показують найбільш актуальні науково-

технічні і соціально-економічні перспективні проблеми, вирішення яких необхідне для переходу до нового 

рівня якості життя українського суспільства.  
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РОЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСАХ РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

Процеси зміни людських пріоритетів, потреб та вимог зумовлюють внесення відповідних змін також у 

політичну сферу. Безповоротно відбувається процес тотальної «інтернетизації» суспільства. Зростаюча 

суспільна значущість Інтернет-ресурсів у соціальному житті громадськості зобов‘язує органи державної 

влади організовувати ефективне використання даних ресурсів і у політичній сфері. Це робить необхідним 

впровадження технологій електронного урядування в Україні. Але сьогодні українська система державної 

влади характеризується безсистемністю, нерегламентованістю та невизначеністю її взаємовідносин з 

народом, який, зауважимо, і є споживачем державно-управлінських послуг.[1] Тому впровадження 

технологій електронного урядування в Україні можливо забезпечити тільки в рамках повного 

реформування на сучасних засадах всієї системи державної влади 
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Розбудова системи державної влади в Україні має бути спрямована на підвищення ефективності та якості 

виконання державою її конституційних функцій та надання державно-управлінських послуг. Цей процес 

повинен наблизити державну владу України до європейського рівня. Саме такі функції має нести 

впровадження технологій електронного урядування. 

Незважаючи на прийнятий Закон України ―Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 

Україні на 2015 рік‖ складність реалізації державної політики обумовлена відсутністю в Україні 

Концепції, Стратегії та Програми як розвитку інформаційного суспільства в цілому, так і електронного 

урядування зокрема.  

В реаліях Української Держави, на жаль,  створення та подальше використання інформаційних ресурсів 

характеризується непостійністю, не координованістю та неузгодженістю, що помітно гальмує 

ефективність та результативність роботи державних електронних ресурсів. Як результат – використання 

органами влади та державними установами різних технологій, форматів та стандартів, що приводить до 

повної чи часткової несумісності управлінських рішень, що приймаються. [1] Таким чином те, що має 

знищувати засади бюрократичної системи, стає її частиною. 

З метою запобігання  такої ситуації актуальним для електронного урядування в Україні є розробка 

сучасного організаційно-правового механізму електронної взаємодії органів влади з громадянами  з 

використанням форм двосторонньої та транзакційной взаємодії. Найдоречнішим для створення 

автоматизованого обміну електронними даними з інформаційних систем мало б стати створення єдиної 

системи електронної взаємодії. [1] 

Використовуючи технічні розробки можна ігнорувати територіальні відстані і підняти вагомість участі 

громадськості з усіх регіонів країни у прийняти важливих рішень. Побудова системи комунікації з боку 

влади є показником ефективності і прозорості державного управлянні.  

В Європі електронне врядування вже стало невід`ємною складовою державності. Прикладом може бути 

Естонія - країна, яка до розпаду Радянського Союзу була, як і Україна, лише малою частиною величезної 

держави. Але на даний час по поєднанню демократії та інформаційних технологій Естонія вже давно 

випереджає багато західноєвропейських країн. [3]  

Процеси побудови державності Естонії проходили одночасно з впровадженням електронного врядування. 

Після відновлення державної незалежності в країні панував економічний хаос. [2] На той час естонський 

уряд поставив перед собою задачу побудови стабільної держави з міцною економікою, тому насамперед 

була потреба в формуванні чіткої структури прозорих державних реєстрів.  

Таким чином, для естонського суспільства розвиток електронного врядування став вагомим важелем 

впливу та контролю над урядом. Якщо платники податків не отримують очікуваних результатів від 

діяльності обраного уряду, то вони його змінять на наступних виборах. Таким чином досягається 

прозорість суспільства. [2] 

Зрештою, електронне врядування – це чітка інфраструктура, на основі якої можна надавати різноманітні 

послуги. Електронне урядування передбачає електронну взаємодію держави з громадянами. На сьогодні 

система електронного урядування орієнтована на процеси інформування населення в питаннях надання 

державних та адміністративних послуг в рамках односторонньої взаємодії. Але органи влади України досі 

залишають за собою право вибору політичної інформації, її переліку та дозованості, щодо потраляння до 

широких мас населення держави.  

Отже, основною проблемою в Україні є розвиток електронного врядування лише у порядку 

одностороннього режиму. Маючи інформацію та не маючи можливість впливати на хід подій громадяни 

так і залишаються «глухонімими» в політичному світі, що й заважає реформуванню країни. Закритість 

влади і односторонність взаємодії – ось основні недоліки електронного врядування в Україні. Тому 

важливо, щоб процеси впровадження електронного врядування синхронізувалися з процесами 

становлення громадянського суспільства. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО РОЗВИТОК ЯКІСНИХ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В НЕЗАЛЕЖНІЙ 

УКРАЇНІ 

«Парадигмальна суперечка» соціологічної науки, що зосереджена у методологічній дискусії про 

співвідношення або, навіть, опозицію кількісного та якісного підходів безперечно не могла не вплинути й 

на розвиток соціологічної думки у нашій країні. Ведучи мову про соціологічні дослідження, перше що 

спадає на думку це саме кількісні, а не якісні методи. Кількісні методи застосовувались майже у 90% 

випадків до 60-х рр. 20 ст.  

Але потім соціологія та близькі до неї дисципліни почали частіше використовувати саме якісні методи, які 

в свою чергу дозволяють вивчати мотиви поведінки людей, явища та процеси які не поширені серед 

великого числа людей. Зросла навчальна література та з‘явилися окремі дисципліни в університетах, які 

вивчають якісні методи окремо від кількісних. Новизна та нестандартність цього методу дозволила 

дослідникам більш глибоко вивчати соціальні явища.  

В незалежній Україні якісний метод почав набувати популярність більше через часте здійснення 

маркетингових досліджень. В українській соціології першими хто запровадив соціологічні стандарти був 

Київський міжнародний інститут соціології. Почали використовуватися перші особисті інтерв‘ю, фокус 

групи, поштові та телефонні опитування, з‘явилася значна кількість підручників і монографій. З часом все 

більшої популярності набували такі методи якісних досліджень як експеримент та спостереження. 

Збільшився перелік дисциплін у яких використовується саме якісний підхід – це антропологія, педагогіка, 

бізнес і менеджмент, та інші.  

Також один из видів якісних соціологічних досліджень може відображатися в зображені свої почуттів на 

малюнках. Так, в 2005-2006 роках проводилося дослідження «Я і моє поселення» де мешканці міст та 

селищ зображували себе і своє поселення. Це не обов‘язково повинно було бути місце де вони живуть, 

деякі зображували те, де вони народилися або провели більшу частину свого дитинства. «Малюнки 

сприяли виявленню власних варіантів трактування «свого» поселення у респондентів, чому не сприяє 

анкетне опитування». [1, c. 388] 

Період конфліктів щодо протиставлень кількісного підходу якісному змінився на використання обох 

підходів одночасно, так як для більш детального дослідження проблеми та її вирішення, найкращим 

рішенням є поєднання якісних і кількісних методів дослідження. Наприклад, фокус групи дають нам шанс 

висунути припущення відповідні бажаному результату, а потім вже перевірити їх в масовому опитуванні 

згідно з репрезентативною вибіркою. На сучасний стан виявляють такий перспективний розвиток 

соціології в Україні, як впровадження дисципліни в навчальні програми старших класів. Це дозволить 

підліткам зрозуміти як «функціонує» суспільство, зорієнтуватися в дорослому житті та співпраці з іншими 

людьми.  

Отже, не можливе казати про переваги якісного методу над кількісним, та важливість першого над 

другим, але якісний підхід не повинен сприйматися як не ефективний та не об‘єктивний метод. В ідеалі 

повинно бути співвідношення кількісних і якісних підходів для досконалого вивчення соціального явища. 

Наприклад, перед розробкою анкети було б не погано дізнатися реальну картину думок респондентів 

щодо того чи іншого питання, та для побудови вірних гіпотез. 
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ВІД СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН ДО СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ: ЯК УПРАВЛЯТИ СУСПІЛЬСТВАМИ 

ТА ДЕРЖАВАМИ? 

В сучасних умовах різких змін та глобалізації в сферах політичного, економічного та культурного 

розвитку необхідно залучати нові методи функціонування всіх сфер соціуму. Соціальна інженерія – 

система заходів, що орієнтовані на розробку та впровадження засобів впливу на людську поведінку та її 

контроль з метою вирішення певних соціальних проблем. Здійснюється за допомогою аналізу оточення та 

обставин, що впливають на систему цінностей  індивіда і, як наслідок – його поведінку в суспільстві. 

Таким чином, можна спрогнозувати, що спонукає людину приймати те чи інше рішення перебуваючи в 

певних життєвих обставинах. 

Метою даного дослідження є визначення методів впровадження та застосування процесів соціальної 

інженерії та її вплив на становлення політичної системи в Україні. 

Соціальна діяльність людини є головною рушійною силою соціального розвитку цієї людини і держави в 

цілому. Еволюція політичної системи в Україні відбувається завдяки впровадженню реформи, яка 

здійснюється шляхом переходу від тоталітарного до демократичного суспільства та знаходиться зараз на 

етапі поєднання обох способів організації суспільства.  

Реформи в суспільстві завжди зароджуються на підґрунті несправедливості, недовірі та невдоволеності 

людських мас по відношенню до влади або політичного устрою певного регіону чи країни в цілому. 

Кінцевою метою реформ в ідеальному випадку є задоволення потреб мас шляхом створення системи, що 

заснована на свободі, порядності, чесності та гідності громадян, тобто створення «ідеального» 

суспільства. Платон в своєму трактаті "Держава" висловлює ідею, що людина може бути морально 

досконалою лише в правильно організованій державі. Проте реальні історичні факти свідчать про те, що 

втілити ці ідеї в життя досить нелегко. На сьогоднішній день історія налічує безліч прикладів невдалого 

здійснення реформ. Таким прикладом може бути Велика французька революція, результатом якої стали 

страти невинних людей і невдоволення населення. Історія незалежної України лише за 25 років налічує 

вже дві масштабні революції – Помаранчеву в 2004 році та Революцію Гідності (2013-2014 роки). 

Наслідком останньої стала зміна влади в країні з позачерговими виборами президента, але це не призвело 

до виправдання очікувань населення. 

Отож, якими політичними принципами слід керуватися, щоб досягти успіху в управлінні суспільством та 

державою? Насамперед необхідно врахувати особливості соціальної поведінки людини, яка обумовлена 

здобутими протягом життя цінностями та переконаннями. З них формується характер, поведінка та спосіб 

мислення індивіда. Ідеали в кожного різні і неможливо на державному рівні врахувати всі побажання, 

проте існує певний набір цінностей, які будуть прийнятними для переважної більшості, а тому необхідно 

періодично шляхом моніторингу та аналізу визначати пріоритетні в даний період часу соціальні норми. 

Потрібно застосовувати методи соціальної інженерії, якими можуть бути соціальні опитування громадян, 

анкетування, спостереження та аналіз, збір статистичних даних. Вони мають бути спрямовані на 

дослідження та контроль соціальних проблем на  різних етапах політичного процесу країни, щоб уникнути 

їх розвитку в подальшому. Результати цих соціальних досліджень мають бути враховані при зміні чи 

вдосконаленні вже існуючої політичної моделі.  

Ще одним та найголовнішим методом соціальної інженерії є інформаційно-комунікативні системи, такі як 

засоби масової інформації. Це насамперед інтернет ресурси, телебачення, радіо, преса, книги. Вони 

забезпечують обмін інформацією між суб‘єктами і об‘єктами політики та здатні формувати громадську 

думку про певну соціальну проблему чи подію політичного характеру. 

Оскільки в процесі управління державою не можна спиратися лише на узагальнене бажання народу, то 

неможливо допустити повну свободу дій та задоволення всіх потреб, оскільки це неодмінно призведе до 

порушення будь якого встановленого порядку, дестабілізації політичного життя і зрештою до політичної 

стагнації, тобто до краху політичної системи.  Політична свобода людини має місце лише там, де вже є 

чітко встановлені державою закони та соціальні норми. Це і є запорукою успішного управління 

суспільством і державою в цілому.  
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ЦИФРОВА НЕРІВНІСТЬ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

ООН визначає цифрову нерівність як фактор, який виключає з глобальних процесів обміну, обмежує 

розвиток інтелектуального капіталу, уповільнює економічне зростання, що небезпечно знижує ступінь 

взаєморозуміння між культурами та цивілізаціями (UNDSF 2005 р.). 

Сьогодні відбувається глобальний процес інформатизації. У свою чергу він  призводить до інтенсивного 

проникнення інформаційно-комунікативних технологій в усі сфери людської діяльності. Інформатизація 

це основна база функціонування суспільства в умовах постіндустріального суспільства. 

У сучасних умовах розвитку суспільства все більшу увагу приділяють цифровій нерівності, адже 

цифровий розрив посилює існуючу соціальну нерівність. Досить часто ототожнюють поняття 

інформаційної та цифрової нерівності, але це так. Цифрова нерівність це показник розвитку інформаційної 

інфраструктури, а інформаційна – включає в себе рівень розвитку інформаційної інфраструктури 

суспільства з урахуванням регіональних особливостей або ж це нерівність доступу до інформації та знань. 

Аналізуючи досвід розвинених країн, широке розповсюдження та застосування ІКТ (інформаційно-

комунікативних технологій) є ключовим фактором розвитку демократичного суспільства. Це розширює 

можливості громадян щодо їх громадської участі та формує якісно новий рівень активності громадян. 

Тобто відбувається застосування електронних технологій не тільки у власних цілях, а також у суспільно-

політичних. Дослідження багатьох систем суспільно-політичних відносин показує, що застосування 

електронного урядування у всіх сферах  сприяє зближенню влади та громадян, збільшується відкритість, 

прозорість і доступність органів державної влади, сприяє активній участі громадян у державному 

управлінні та прийнятті важливих суспільно-політичних рішень. Завдяки е-урядуванню громадяни можуть 

ефективно використовувати власний потенціал та  змінювати своє життя на краще, а отже і власну країни 

в якій . Для цього необхідно подолати цифрову нерівність.  

В умовах розвитку інформаційного суспільства дуже важливо подолати цю нерівність, хоча з кожним 

роком використання ІКТ серед країн та верств населення зростає, але чомусь нерівність посилюється. 

Причинами виникнення цифрового розриву є економічні, соціальні та культурні фактори, а також ті, що 

пов‘язані з контентом. Потрібно зробити все можливо, щоб в найближчий час скоротити її до мінімуму. 

Адже її подолання веде до розбудови сильної демократичної держави . 

Подолання цифрової нерівності в першу чергу пов‘язане з економічними факторами, а також суспільною 

нерівністю. Держава має взяти на себе головну роль у вирішенні цієї проблеми. Для цього потрібно 

створити відповідну законодавчу та економічну базу, максимальне забезпечення доступу населення до 

ІКТ за рахунок співпраці держави з приватним сектором економіки, а також співпраця з іноземними 

інвесторами. І найголовніше створення системи мотиваційних чинників для використання населянням 

інформаційно-комунікативних технологій. 

Потрібно розуміти, що подолання цифрової нерівності, призведе до швидкого розвитку держави та 

покращить життя її громадян. 
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СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЯК ПРИНЦИП ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В СОЦІАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ 

Проблематика розвитку людських ресурсів включає сьогодні демографічний фактор, проблеми зайнятості 

населення, охорони здоров‘я, харчування, житла і урбанізації, навколишнього середовища, освіченості, 

підготовки кадрів та інше. Відповідно, рівень якості життя у сучасних умовах визначається задоволенням 

певного набору матеріальних і духовних інтересів та потреб людини.  
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Потреби й інтереси громадян – важливий елемент публічного управління. Як вказує Г. В. Атаманчук, 

потреби і інтереси об'єктів, якими керують, йдуть на початку кругообігу, згідно із законом якого 

побудована «Концепція системної суб'єктно-об'єктної взаємодії (модель об'єктивно обумовлених, 

суб'єктивно обґрунтованих та соціально ефективних державного і інших видів управління)» [1, с. 12]. 

Загалом, потребу можна визначити як стан живого організму, в якому відображена залежність від 

зовнішніх умов існування. Саме потреба породжує внутрішній дискомфорт, бо свідчить про те, що для 

повноцінної життєдіяльності не вистачає певних складових. Суспільство є сукупністю живих організмів, 

тому це швидше загальна категорія, визначена певними тенденціями, що характерні для  тієї чи іншої 

групи в залежності від ряду чинників. Невід'ємними складовими публічного управління є цілі і 

цілепокладання, які формують ідеальні моделі розвитку суспільства. З цього приводу В. Н. Іванов 

зауважив: «Основним елементом управління та організації є те, з чого воно розпочинається – з 

цілепокладання» [2, с 13]. Враховуючи важливість потреб та інтересів людини, суспільне управління має 

бути зосереджене на підвищенні рівня їх задоволення. Г. В. Атаманчук вказує: «Коректна державна 

політика обов‘язково виходить на кожного індивіда, враховує його інтереси і повинна сприяти 

задоволенню його потреб» [1, с 85]. Тому саме поліпшення якості життя є метою соціального управління. 

Розробка соціально орієнтованого типу розвитку вимагає своєрідної трансформації в питаннях кореляції 

економічного та соціального аспектів. Оскільки протягом історичного становлення розгляду цього 

питання, сформувалась пануюча думка, що базувалася на походженні соціального виміру від 

економічного, переважно індустріального образу благополуччя. Проте, даний підхід нівелює вплив 

інформаційної революції, яка відкрила новий, постіндустріальний імідж економічної моделі. Наразі, 

економічний потенціал зростає примножується за рахунок інформаційних потоків та високих технологій, 

що спрямовані на забезпечення вищого рівня задоволення потреб суспільства. 

Надзвичайно важливим є визначення базового та найбільш повного набору інтересів та вимог людини, 

розробку показників якості життя, відповідних механізмів цілепокладання в соціальному управлінні та 

контролю за досягненням поставлених цілей, а також впровадження механізмів політичної 

відповідальності за погіршення якості життя. Тим самим може бути досягнуто підвищення ефективності 

та контрольованості публічного управління. Стратегія сталого розвитку закріпила принцип гармонійного 

поєднання динамічної економіки з повною зайнятістю, високим рівнем освіти, охорони здоров'я, захистом 

навколишнього середовища і світу, повагою культурного розмаїття, що найбільш повно відображає 

потреби й інтереси людини. 

В основі даної стратегії лежить принцип «універсальності людських прав», згідно з яким доступ до 

перспектив розвитку забезпечується не лише нинішнім, а й прийдешнім поколінням. Керуючись цим, 

необхідно забезпечити наявність всіх видів капіталу - фізичного, людського, екологічного, не залишаючи 

в спадок проблем, з якими доведеться боротись  майбутнім поколінням.  Така стійкість вирішує проблему 

розподілу можливостей розвитку між нинішнім і майбутніми поколіннями. Разом з тим ця справедливість 

є рівністю можливостей, а не  рівністю кінцевих результатів, оскільки реалізація можливостей є питанням 

особистого вибору кожного покоління. Отже, концепцію сталого розвитку необхідно використовувати як 

один з принципів постановки цілей в соціальному управлінні, що дасть змогу зменшити негативний влив 

депопуляції, значно підвищити продуктивність праці шляхом автоматизації та впровадження 

ресурсозберігаючих технологій. 
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СІМ’Я ЯК ДЕРЖАВНА ІНСТИТУЦІЯ: ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

Історія людства має напрацьовані форми взаємодії індивідуумів, адже як соціальна істота людина здатна 

задовольняти свої потреби та інтереси у групах, об‘єднаннях, тощо. Розвиток соціальної практики виявляє 

себе у тому числі і через інституціоналізацію таких форм міжіндивідної взаємодії. Окреме місце поміж 

них належить родині, сім‘ї, бо  у ній не просто задовольняється низка як вітальних, так і вищих, духовних 

потреб кожної людини, але і відбувається системна інкорпорація особистості у соціум. Як засаднича 
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одиниця культурної, економічної, духовної взаємодії, сім‘я  обумовлює повноцінність функціонування 

усього суспільного устрою, забезпечуючи наступність у передачі матеріальних та духовних цінностей, 

настанов і дороговказів. Водночас, оскільки способом існування традиції є її розвиток і адаптація у світі 

навколишніх змін, сама сім‘я, як найбільш традиційне утворення не є «законсервованим» утворенням, а 

може зберігати себе у функціональному відношенні за умов перегляду ціннісного змісту, смислів власного 

існування. Адже розвиток соціальної практики є пов‘язаним із життєдіяльністю її соціальних інституцій, 

та ще і таким чином, коли нові функції, що виникають у відповідь на виклики перетворень, оновлення у 

матеріально-технічному підгрунті та духовній сфері життя суспільства, обумовлюють трансформацію, у 

даному випадку – родинних стосунків, які, у свою чергу, спричиняють та підтримують зміни соціуму 

загалом.  

Проблеми сучасної української родини,з нашої точки зору, багато у чому полягають у штучності 

прискореної модернізації, зокрема, її етичних засад, коли індустріалізація виробничих практик не 

супроводжувалась відповідною раціоналізацією взаємин у сім‘ї. За думкою відомого американського 

дослідника D. Bradshow «джерелом кризи сім‘ї виступають батьківські норми, які, не дивлячись на 

розвиток суспільства, залишаються незмінними вже протягом останніх 150 років». Не опрацьовані 

матріархальні та патріархальні поведінкові паттерни стають на заваді адекватності функціонування 

родини нової доби, заважають повноцінній розбудові ментальних, емоційно-вольових, культурних вимірів 

модерної поведінки особистості.  Адже модерн, на нашу думку, передбачає опору на прагматичність у 

стосунках, навіть певний утилітаризм.  Такі цінності ми можемо визначити як емансипаційні. Але 

проблема сучасної української сім‘ї полягає у тому, що не відбувши традиційно-архетипічних практик 

сімейної взаємодії, вона зустрічається з викликами ціннісного післямодерного простору. Останній, на 

відміну від модерну, що спирається на більш чітке слідування узгодженим суспільним нормам – 

показникам відповідності різнорівневих (мезо-рівень - родина,група мікро-рівень – особистість,нуклеарна 

сім‘я; макро-рівень –держава) взаємодій, зорієнтований на довільне задоволення індивідуумом власних 

потреб у розмаїтті різноформатності і колажовості соціальних норм мультикультуралізму. Та перехід до 

такого типу функціонування потребує послідовного переходу від традиційних настанов через духовні 

практики модерну, індивідуалізацію та раціоналізацію, деконтакти обумовлюються повагою до 

особистісного простору кожної індивідуальності,  доказовістю комунікації, урахуванням раціонально 

доведених правил. 

При інтерпретації налаштованостей сучасної української родини, ми зустрічаємося з певним архаїзмом 

стереотипів щодо звичаєвої сімейної поведінки, гендерної нерівності у розподілі ролей, статусно-

рольовими конфліктами, які лише загострюються в умовах економічної нестабільності, майнового 

розшарування та дифузії традиційних ціннісних норм. Це викликає порушення як у власному 

функціонуванні сім‘ї, так і у розгортанні її соціального буття як одиниці суспільної практики.  Адже якщо 

раніше, як зазначають американські соціологи Е. Берджес та Х. Локк [1]сім'я «трималася на зовнішніх, 

формальних факторах: закон, звичаї, громадська думка, традиції, авторитет глави сім'ї, чітка дисципліна, 

ритуали», то у сучасних умовах ми маємо пріоритетність товариського формату родинних стосунків. 

Поруч із цими обставинами маємо діяльність (та об‘єктивну потребу суспільства у ній) цілої низки 

соціальних інституцій, які опікуються вихованням, допомогою непрацездатним (люди похилого віку 

включно), тобто, виконують обов‘язки, що традиційно асоціювалися із активністю родини. Отже, логічно 

зробити висновок, що успішна модернізація суспільства залежить від системного характеру 

трансформацій у ньому, відтак родина як соціальна інституція мусить також відтворюватися через нову 

емансипаційну якість ціннісних настанов. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КЛУБЫ – КЛЮЧЕВЫЕ ЗВЕНЬЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

СЕТЕВОГО МОДЕРНА 

Оптимизация современных процессов управления различными сферами общественной практики с 

необходимостью должно учитывать появление новых образований, структур, объединений, людей для 

осознания, проявления и защиты ими их новых профессиональных интересов. 
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По мнению М. Олсона, известного ученого и одного из основоположников науки о формировании 

общественных институтов, огромное воздействие на экономическое развитие оказывают небольшие 

лоббистские организации и коалиции, преследующие свои интересы и расширяющие свое влияние куда 

более эффективно, чем большие группы или сообщества[1]. Анализируя про явления лоббизма как 

способа функционирования социального, он указывал на наличие многообразных констелляций 

политического и экономического, однако форматы этих взаимосвязей-воздействий, как мы убеждаемся, 

должны реализоваться через историческую конкретику реальных структур и образований. 

В современном политическом процессе, существующем, во многом, через посредство сетевого 

взаимодействия, используются различные способы привлечения общественного внимания, среди которых 

одним из наиболее популярных оказывается скандал, отталкиваясь от последних достижений нейронауки 

в изучении эмоционального интеллекта, позволяющих успешно использовать техники так называемой 

каскадной активации, фрейминга, прайминга и других методов воздействия на социум. 

Лоббирование многих экономических, политических, социальных интересов все больше осуществляется 

через техноклубы и сетевые сообщества, при чем количество последних, не смотря на стабильно 

удерживающие лидирующие позиции Фейсбук, Вконтакте, Твиттер, становится все больше небольших 

сетей. Классический вариант реализации социальных потребностей в коммуникации и сопутствующих 

благ (товары, услуги, развлечения) – это задействование семьи, одноклассников, коллег, соседей, друзей 

по спорту и увлечениям. В современном варианте интернет технологии снимают географические 

ограничения, а профессиональный интерес и уровень, формат компьютерной грамотности, как 

объединяющего фактора выходят на первое место. 

Технологические клубы предполагают собой итог локальной (региональной) сетевой связи, собственно 

что разрешает их участникам применить потенциал становления индивидуума в рамках повальной 

интеграции, выступающей промежуточным звеном в процессе когерентной, совместной модернизации. 

Рынки свежей экономики познаний конструктивно выделяются от их классических аналогов, до этого 

всего гомогенностью реализуемых продуктов и предложений[2] . 

Глобальный характер современных взаимосвязей, основывающийся, во многом на достижениях 

информационных технологий, которые, редуцируя трансакционные издержки в направлении их 

минимизации и оптимизации, увеличивают скорость коммуникации как между индивидуумами, так и 

между институциональными образованиями общественной практики. Таким образом, обеспечивается 

инновационность форм взаимодействия как на национальном, так и на международном уровне. 

Внедрению информационных технологий по всему миру способствует распространение 

капиталистической мир-экономики (КМЭ), которая включает в себя все национальные рынки. Благодаря 

большому количеству и разнообразию авторов современной мир-системы, которые взаимодействуют, в 

том числе, с целью успешного распространения и внедрения технологий, возникает необходимость в 

развитой коммуникационной сети, чтобы обеспечить синхронизацию интерактивных процессов[3]. 

В современном мире глобально прогрессирует развитие сетевого взаимодействия общества благодаря 

информационным технологиям которые представлены в виде множества технологических клубов, без 

любых временных, географических или возрастных границ.  

Весомая доля энергичности в основных секторах организована кругом 5 всевозможных типов сетей [4]: 

1. Сети поставщиков. Подключает соглашения по конкретному производству оснащения и 

проектированию меж покупателем (производителем) и поставщиком промежных производственных 

инвестициям. 

2.  Сети изготовителей. Подключает все соглашения по совместному производству. 

3. Потребительской сети. Представляет из себя связи меж изготовителем, посредником и конечным 

потребителем. 

4.  Коалиции по эталонам. Формируются теми, кто уточняет массовые стереотипы с целью внедрить как 

возможно более компаний в рамки стереотипов на их личную продукцию. 

5. Сети технологической кооперации. Содействуют покупке продуктового дизайна и производственной 

технологии. 
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РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

Після проголошення незалежності України постало питання над реформуванням українського суспільства 

та влади в цілому. Великою перешкодою для цього, стали конфлікти між інститутами радянської доби та 

новостворених інститутів, які призводили до суперечок та неможливості проведення нових реформ, щодо 

системи управління країною.     

Після вступу України до Ради Європи ( листопад 1995р. ) перед владою була поставлена вимога 

адміністративного реформування, яка включала в себе перебудову системи правління всіх сфер 

суспільного життя та розвитку інститутів державного правління. Проведення реформ публічної 

адміністрації зумовлювалось невідповідністю до європейських стандартів та надмірним зосередженням 

владних повноваження на верхньому рівні керівництва. 1 жовтня 1997 року Президентом України було 

затверджене Положення про Державну комісію з проведення в Україні адміністративних реформ. До 

складу комісії ввійшли провідні вчені в галузі адміністративного права. Підсумовуючи свою роботу, 

комісія підготувала проект Концепції широкомасштабної адміністративної реформи в Україні, який був 

прийнятий в березні 1998 року. Саме цей проект послугував першочерговому адміністративному 

реформуванню України. 

 

В серпні 2001 року було затверджено Кабінетом Міністрів програму, що передбачає створення в період 

2002 – 2004 років наукової методики аналізу ефективності діяльності органів державного управління. 

Зазначалося, що за результатами досліджень будуть проводитись відповідні адміністративні реформи, які 

б забезпечували поетапний розвиток України в високорозвинену правову державу. Така система 

публічного адміністрування має бути підконтрольна суспільству, а її результат повністю відображав їх 

прагнення. Ця програма передбачає реформування Кабінету Міністрів, центральних органів влади, 

державної служби та місцевого самоврядування. До запровадження реформи налічувалося 19 міністерств, 

20 комітетів та 50 інших центральних органів виконавчої влади. Після підписання Президентом України 

указу, система державного управління складалася з 24 міністерств.  

 

Новий проект реформування був розроблений Центром політико – правових реформ у 2005 році. Він 

передбачав утвердження партнерських відносин між державою та громадянином. Метою реформи стало 

покращення взаємодії між інститутами публічної адміністрації та громадянами, що відповідає 

європейським стандартам. Одним з головних напрямків, стало реформування місцевих органів виконавчої 

влади, на основі чіткого розподілення повноважень органів влади та органів місцевого самоврядування. 

Успіх реформи залежав від швидкості виконування першочергових завдань, спрямованих на розділення 

функцій та структури органів виконавчої влади. 

 

На початку 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон про електронне декларування. Закон 

передбачає контролювання прибутків, майна та інших статків високо посадовців. А також притягнення їх 

до відповідальності за неправдиві декларації. Наступним етапом даної реформи повинно бути пояснення 

високо посадовців, щодо шляхів надходження їх статків. Центральним органом для перевірки 

достовірності декларацій було призначено Національне агентство з питань запобігання корупції. 

 

Реформування публічної адміністрації так і не завершене, всі адміністративні реформи реалізовані 

частково, всі ці недоліки створюють перешкоди для розвитку України. Система управління не відповідає 

європейським стандартам, що унеможливлює вступ України до Європейського союзу на невизначений 

термін. Розвиток публічного адміністрування напряму залежить від сучасних та перспективних реформ, 
які вже давно практикують в ведучих країнах. 

 

http://jbsec.donnu.edu.ua/article/download/563/580
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РОЗВИТОК ІКТ ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В ЄС ЯК «ДОРОЖНА МАПА» ДЛЯ УКРАЇНИ 

У житті сучасного суспільства технології займають значне місце. Важливість технологічного компонента сучасної 

цивілізації полягає в тому, що саме він визначає багато в чому сталий розвиток суспільства. Так, стрімкий розвиток 

інформаційно-комунікаційних технологій є ключовим чинником, що визначає прискорюваний процес інформаційної 

глобалізації, яка стає характерним явищем сьогодення. Наразі, розвиток інформаційних технологій перетворюється на 

головну складову конкурентоспроможності держав та критично важливий елемент їх виживання. 

Розуміючи своє відставання від лідерів напрямку, таких як Японія та США, Європейський Союз у кінці 20-го століття 

поставив завдання підняти свою конкурентоздатність, в тому числі, шляхом створення інформаційного суспільства і на 

даний час ця політика вже має суттєві успіхи. Протягом більш ніж двадцяти років її впровадження постійно 

відбувалася зміна стратегічних підходів відповідно до викликів часу, що і призвело до позитивних результатів.  

Україні, яка прагне інтегруватись у європейське середовище, необхідно вивчити всі стадії розвитку інформаційного 

середовища ЄС та виробити стратегію з імплементації даної політики в найкоротші терміни.  

В основі інформаційної політики ЄС лежить доктрина Європейського інформаційного суспільства, що була 

проголошена у 1994 році у доповіді М. Бангеманна «Європа і глобальне інформаційне суспільство: рекомендації для 

Європейського Союзу». Основна ідея цього документу – створення інформаційного суспільства на базі процесу 

європейської інтеграції для забезпечення економічної стабільності країн Європи, економічного зростання традиційних і 

нових (інформаційних) виробництв; розв'язання соціальних проблем – зайнятості населення шляхом створення нових 

робочих місць; надання можливостей для вільного доступу до глобальних мереж із метою освіти, охорони здоров'я та 

адміністративного управління. 

Наступним кроком на шляху створення інформаційного суспільства в ЄС стала політична ініціатива «Електронна 

Європа 2002», яка вступила в дію у травні 2000 року разом з Лісабонською стратегією та відповідно до неї ставила 

завдання.  

Лісабонська стратегія, прийнята радою Європи у 2000 році та розрахована на десятирічний термін, передбачала 

створення найбільш конкурентоспроможної й найбільш динамічної у світі економіки, що базується на знаннях, здатної 

до стійкого економічного зростання при нарощуванні кількості та поліпшенні якості робочих місць і забезпеченні 

більшої соціальної згуртованості. Досягнення цієї мети передбачало перехід до економіки і суспільства, що базуються 

на знаннях, за допомогою поліпшення політики інформатизації та політики в галузі досліджень і розробок, а також 

шляхом активізації  процесу структурних реформ у напрямі конкурентоспроможності та інновацій.  

У червні 2001 року ця ініціатива доповнилась планом дій для країн-кандидатів – «Електронна Європа +», а в червні 

2002 року Європейська Рада ухвалила вже наступний план дій «Електронна Європа 2005». 

Цей документ базувався на визнанні того, що висока швидкість підключення (швидкісний доступ до Інтернету) 

стимулює використання Інтернету та більш розвинених програм і сервісів та спрямовувався на стимулювання 

позитивного зворотного зв'язку між модернізацією інфраструктури та розвитком послуг. З цією метою план дій-2005 

передбачав створення більш сприятливих умов для розгортання інфраструктури – «пропозиції» широкосмугового 

рівняння - для підтримки розвитку послуг - «попиту», - в більш безпечному цифровому середовищі. Також він 

передбачав надання доступу до переваг інформаційного суспільства людям з особливими потребами (інвалідам). 

Використання надбань попереднього етапу проявилося і у прийнятті Стратегії «i2010» з інформаційного суспільства та 

ЗМІ на період 2005-2010 років, яку було націлено на виконання таких завдань: 

• Створення єдиного європейського інформаційного простору, який сприятиме відкритому і конкурентному 

внутрішньому ринку для розвитку інформаційного суспільства та впровадження медіа-послуг. 

•Зміцнення інвестиційної та інноваційної діяльності у сфері ІКТ досліджень. 

              • Підтримка включення, покращення державних послуг і підвищення якості життя за рахунок використання 

ІКТ. 

Для досягнення цих цілей передбачається впровадження широкого кола заходів, наприклад, регулювання, 

фінансування досліджень та експериментальних проектів, рекламна діяльність та партнерські відносини із 

зацікавленими сторонами тощо (European Commission, 2002). 

Новим у підході ЄС до політики формування інформаційного суспільства стало завдання створити єдиний 

інформаційний простір, заснований на широкому використанні інформаційних і комунікаційних технологій у сфері 

громадських послуг, малих і середніх підприємств та домашніх господарств. 
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Аналіз свідчить, що інформаційні та комунікаційні технології є потужним драйвером зростання та зайнятості 

населення. Чверть зростання ВВП ЄС і 40% зростання продуктивності праці пов'язані з ІКТ. Відмінності в економічних 

показниках між промислово розвиненими країнами багато в чому пояснюється рівнем інвестицій в ІКТ, їх дослідження 

і використання, а також конкурентоспроможністю інформаційного суспільства та засобів масової інформації. Послуги 

у сфері ІКТ, навички, засоби масової інформації і їх зміст  є зростаючою частиною економіки і суспільства в цілому 

(European Commission, 2005). 

Економічна криза 2008 р. поставила на порядок дня завдання трансформувати підходи до подальшого розвитку ЄС та 

інформаційного суспільства в ЄС відповідно до нових викликів. Це знайшло своє втілення у загальноєвропейській 

стратегії «Європа-2020», однією з частин якої стала стратегія розвитку інформаційного суспільства під назвою 

«DigitalAgenda». 

На позитивну оцінку заслуговує той факт, що у рамках загальної стратегії розвитку спільноти ЄС було прийнято 

амбітну «цифрову» стратегію - Цифрового Порядку денного для Європи, яка повинна зробити істотний внесок в 

економічне зростання ЄС, а також поширити переваги цифрової ери серед усіх верств суспільства.  

У Порядку денному викладаються сім пріоритетних напрямків діяльності: створення єдиного цифрового ринку, 

підвищення оперативної сумісності, підвищення довіри і безпеки Інтернету, швидкісний доступ в Інтернет, додаткові 

інвестиції в дослідження і розробки, розширення цифровий грамотності та інтеграції, застосування інформаційних і 

комунікаційних технологій вирішення проблем, що стоять перед суспільством, таких як зміна клімату і старіння 

населення. Цифровий Порядок денний є першим із семи провідних ініціатив в рамках стратегії Європи 2020 для 

інтелектуального, стійкого і всеосяжного росту (European Commission, 2013). 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В КІБЕРНЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ  

Питанню кібернетичної безпеки систематично приділяється увага в розвинених країнах світу. 

Кібербезпека стала предметом національної політики, адже незаконне використання кіберпростору 

стосується соціальної, економічної, національної безпеки. Через ведення гібридної війни на території 

України актуальним є використання всіх інструментів державної влади для зниження кіберризиків, чому 

має сприяти Стратегія кібербезпеки України, введена в дію в 2016 р.  

До основних проблем побудови системи кібербезпеки України відносять стрімке зростання ІТ-технологій, 

використовуваних кібер-злочинцями; відсутність стандартів кібербезпеки на основі визнаних 

міжнародних критеріїв; недостатність правового регулювання процесу розбудови системи кібербезпеки, 

відсутність затвердженого переліку об᾽єктів національної інфраструктури, що потребують 

першочергового захисту; фізична неможливість державних структур захистити всіх суб᾽єктів 

кіберпростору [1, с. 4].  

Важливо підкреслити, що на сьогодні життя окремих людей і націй значною мірою залежить від 

своєчасного, адекватного й конфіденційного виконання дій у кіберпросторі, а також відсутністю 

ефективної системи кібербезпеки в Україні.  
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У науковому обігу кібернетична безпека – стан захищеності кіберпростору в цілому або окремих об᾽єктів 

його інфраструктури, засобів взаємодії від ризику стороннього кібервпливу [2, с. 41]. Відповідно, 

терміном «кіберпростір» позначають системи й послуги, пов'язані з інтернетом, телекомунікаційними та 

комп'ютерними мережами, а також із процесами управління в цьому середовищі.  

Основними загрозами в сфері національної кібербезпеки є такі: порушення управління державою та 

інституціями через здійснення деструктивних впливів; руйнування державного та військового управління, 

спонукання населення до деструктивних дій шляхом впливу на ключові елементи в технічній і 

соціотехнічній сферах, отримання доступу до ключових об᾽єктів, проникнення в бази даних тощо [2, с. 

45]. 

Державні можливості, потреби й загрози відрізняються, тож необхідно, щоб країни використовували 

національні цінності як основу для розробки стратегій.  Культура й національні інтереси впливають на 

сприйняття ризику й відносний успіх захисту від кіберзагроз. Важливо також здійснити широку 

пропагандистську кампанію на державному рівні щодо необхідності заходів із кібербезпеки, а також 

підготовки і перепідготовки фахівців.  

Провідні держави світу створюють спеціальні органи для забезпечення координаційних дій із протидії 

кіберзагрозам, Україна знаходиться лише на початку шляху – лише в червні 2016 р. створений 

Національний координаційний центр кібербезпеки. У нашій державі недостатнім є нормативно-правове 

законодавство щодо нацбезпеки держави в кіберпросторі, зокрема, не передбачено можливості управління 

інцидентами з визначенням відповідальності за реалізацію кіберзагроз; відсутня система партнерських 

відносин державного й приватного секторів для належного захисту всіх суб᾽єктів кібернетиічного 

простору. Усе більш актуальним стає міжнародне співробітництво з огляду на транснаціональний 

характер кіберзагроз. 

Тож основними вимогами до національної безпеки держави в кіберпросторі є розробка стратегій 

кіберзахисту з опорою на національні традиції; створення потужного національного координаційного 

центру з кібербезпеки; підготовка й перепідготовка персоналу на належному рівні; формування 

нормативної бази відповідно до світових стандартів; комплексне застосування і нових 

високотехнологічних, і традиційних засобів; розробка системи партнерства держави й приватних 

структур; міжнародне співробітництво.   

Список використаних джерел: 

1. Бурячок В. Проблемні питання та актуальні завдання підготовки фахівців з кібернетичної безпеки 

галузі знань «Інформаційні технології» /В. Бурячок, І. Пархомей, М. Степанов // Сучасний захист 

інформації. – 2016. – № 2. – С. 4–9.   

2. Даник Ю. Г. Основні аспекти парадигми кібернетичної безпеки / Юрій Даник // Науковий вісник 

Інституту міжнародних відносин НАУ. – Серія: економіка, право, прлітологія, туризм. – 2011. – Т. 1 (№ 3).  

 

Поліщук В. С., (м. Київ) 

polishchuk_v_s@ukr.net 

КРІСТОФЕР ПОЛЛІТТ ПРО МЕНЕДЖЕРИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Остання чверть ХХ століття у практиці державного управління вирізняється низкою суттєвих реформ на 

засадах нового державного менеджменту. Цей підхід спочатку мав прикладне застосування і лише згодом 

отримав наукове оформлення. Теоретики НДМ пропонували різні концепції: постбюрократична парадигма 

(М. Барзелей), підприємницьке управління (Т. Геблер та Д. Озборн), новий державний менеджмент (К. 

Худ), менеджеризм (К. Поллітт) тощо. Попри деякі методологічні відмінності ці концепції мають спільний 

знаменник – державне управління на засадах маркетизації та менеджеризму. Як зазначають дослідники: 

«Попри різні назви, вони всі по суті описують один і той самий феномен… Це каркас для реорганізації 

управлінських процедур у публічному секторі, спрямований на збільшення ефективності та 

результативності» [Nazmul Ahsan Kalimullah, Kabir M. Ashraf Alam,M. M. Ashaduzzaman Nour. New Public 

Management: Emergence and Principles [Electronic resource]. – Access: http://www.bup.edu.bd/journal/1-22.pdf 

]. 

К. Поллітт стверджує, що менеджеризм являє собою набір цінностей, вірувань та ідей, що стосуються 

устрою держави. Він формулює базові установки менеджеризму: 1) основний шлях до соціального 

прогресу лежить через досягнення продуктивності, вимірюваної в економічних показниках; 2) зростання 

продуктивності досягається в результаті застосування складних технологій організаційного, 
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інформаційного та промислового типу, об'єднаних у великомасштабну приватну або державну 

корпорацію, яка є домінуючою інституційною формою; 3) застосування всіх названих технологій можливе 

тільки з посиленням дисциплінарного тиску на робочу силу, відповідно до вимоги ідеалу продуктивності; 

4) менеджмент - це самостійна, відмінна від інших організаційна функція, яка грає вирішальну роль у 

плануванні, реалізації та вимірюванні удосконалень продуктивності. Діловий успіх все більше залежить 

від професіоналізму і особистих якостей менеджерів. Для реалізації вирішальної ролі менеджерів їм має 

бути надана достатня свобода дій в сфері управління [Pollitt C. Managerialism and Public Services: The 

Anglo-American Experiences / C. Pollitt. - Oxford :Basil Blackwell, 1990]. 

К. Поллітт «бачить нове державне управління, як приклад менеджеризму, який він вважає більше 

ідеологією, ніж теорією. З такої точки зору нове державне управління також виділяється як механізм. 

Відзначається, що директорські доповіді та документи прагнуть сконструювати їх аргументи на підставі 

чотирьох припущень, які зрідка схильні до критичних відображень або емпіричних випробувань. Серед 

них такі: a) існуючі організації громадського сектору старомодні і вимагають реформи; б) стан доведених 

ідей управління і методів доступний, щоб вести процес реформи; в) очевидно, що ефективність випливає з 

застосування таких методів, які самі зрідка є предметом критичних роздумів або емпіричних тестів; г) 

прогресивним є виявлення громадян, які взаємодіють з організаціями громадського сектора як споживачі і 

клієнти» [Ковальчук В. Г. Новое государственное управление: уроки для Украины [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/novoe-gosudarstvennoe-upravlenie-uroki-dlya-ukrainy]. 

Концепція менеджеризму К. Поллітта базується на припущенні, що краще управління дає суспільству 

найліпший шанс матеріального прогресу. Менеджмент має вирішальну інтегруючу роль у зведенні планів, 

людей та технологій задля досягнення бажаних результатів. Для цього менеджер має отримати 

простір/право для управління, а не бути зв‘язаним низкою правил та настанов. Менеджмент – це 

динамічна сила, відмінна від «старомодного» адміністрування. Немає фундаментальних відмінностей між 

приватним та публічним секторами: обидва потребують удосконалення, відтак, - ліпшого керування. 

Ідеологія менеджеризму виходить з розширення управлінських функцій та обмеження політичних. Сфера 

політики – це приклад безладу, аматорства, короткозорості та конфлікту, сфера менеджменту – порядку, 

професіоналізму, динамізму та стратегічного мислення.  

«Дивлячись у минуле крізь два десятиліття важко не дійти висновку, що менеджеризм як ідеологія мав 

надзвичайний успіх… Мало хто тепер думає – як міг би думати на початку 1980-х, - що новий державний 

менеджмент є швидкоплинною модою, яка невдовзі згасне» [Pollitt C. Managerialism Revisited in Peters, B. 

G. and D. J. Savoie (eds.) Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms / C. Pollitt and D. J. Savoie. - Montreal 

: McGill-Queen‘s University, 1998. - P. 48]. 

Попри домінування даної ідеології у державах Організації економічного співробітництва та розвитку, 

кожна практична модель має свої відмінності (наприклад, повномірне поширення в англосаксонських 

країнах та часткове у нормандських). Окрім того, превалювання менеджеризму залежить від типу 

організації (легше запроваджується у сфері поштових послуг, оформлення ліцензій ніж у освіті та 

медицині) та ієрархічного рівня (активніше сприймається вищим керівництвом).   
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ДЕМОКРАТИЧНІ ІННОВАЦІЇ В ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ ЯК ЧИННИКИ 

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА 

Перехід України на інноваційний шлях розвитку потребує здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

приведення системи державного управління у відповідність до вимог відповідної моделі суспільно-

політичного розвитку. Ключове значення для досягнення цієї мети має кардинальна зміна характеру 

взаємовідносин влади й суспільства, створення механізмів взаємодії та партнерства владного та 

громадського секторів, посилення реального впливу громадськості на формування й реалізацію державної 

політики загалом та інноваційної зокрема. 

 

У контексті загального збільшення інтересу до проблеми пошуку нових форм і методів залучення 

громадян до процесу вироблення та прийняття рішень доцільно звернути увагу на практику використання 

демократичних інновацій в політико-культурній сфері. Насамперед необхідно почати з визначення самого 

терміну «демократичні інновації». У вузькому значенні демократичні інновації – це певний тип 

інститутів, спеціально розроблених для розширення та поглиблення участі громадян у процесі прийняття 

http://cyberleninka.ru/article/n/novoe-gosudarstvennoe-upravlenie-uroki-dlya-ukrainy
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суспільно-важливих рішень [1, с. 1]. Таким чином, демократичні інновації є певними суспільними 

лабораторіями, де громадяни вчаться демократії. Інноваціями вони є в тому сенсі, що представляють 

собою відхід від традиційної інституційної структури, яку ми, зазвичай, приписуємо розвиненим 

індустріальним демократіям. Вони виводять нас за межі знайомих інституціолізованих форм 

громадянської участі, й орієнтовані не так на представників зацікавлених груп (лобістів), професійного чи 

політичного загалу, як на безпосереднє залучення так званих «непрофесійних» або «безпартійних» 

громадян. 

 

У спробі розставити в певному порядку різноманітність існуючих у світі практик, варто зазначити, що під 

демократичними інноваціями ми розуміємо такі їх форми, зокрема, як: народні збори та представницькі 

форуми (наприклад, функціонування партисипативного бюджету, також відомого як «бюджет участі»), 

«міні-громадськості» (серед яких: громадянські асамблеї з вирішення різноманітних суспільно важливих 

питань, журі громадян, групи планування, консенсус-конференції, дорадчі опитування і т. п.), пряма 

правотворчість народу (референдуми за народною ініціативою, прямі та непрямі ініціативи, народні 

обговорення (передреферендумні обговорення) та ін.), нові експерименти в галузі електронної демократії 

(«міські збори 21-го століття», відкриті дискусійні форуми, он-лайн дорадчі опитування, он-лайн петиції 

тощо). Дослідження окреслених форм демократичних інновацій дає можливість з‘ясувати значення та 

можливі наслідки їх застосування при формуванні та здійсненні інноваційної політики держави та виявити 

перспективні напрями вдосконалення сучасних демократичних практик за допомогою участі громадян у 

процесі прийняття суспільно важливих рішень.  

 

Досліджуючи зарубіжну практику впровадження демократичних інновацій постає питання, наскільки 

реальною є така можливість для нашої держави і яким саме чином українські громадяни можуть впливати 

на процес вироблення та реалізації державної політики. Для цього розглянемо існуючі форми 

громадянської залученості та їх поширення в Україні. Розпочнемо з такої інноваційної форми залучення 

громадян до процесу вироблення та прийняття рішень на місцевому рівні як партисипативний бюджет/ 

бюджет участі – процес демократичного обговорення та прийняття рішень, такий тип партисипаторної 

демократії, в якій рядові громадяни за допомогою народних зборів і представницьких бюджетних форумів 

беруть участь у розподілі частини муніципального або державного бюджету. Цей досвід для України є 

дуже важливим, оскільки очікується, що реформа управління, яка передбачає децентралізацію влади, 

приведе і до децентралізації формування місцевих бюджетів. В Україні подібні проекти почали активно 

розроблятися та впроваджуватися з 2015 року. Першою привела в дію механізм бюджету участі Польсько-

українська фундація співпраці ПАУСІ, з її проектами «Партиципаторний бюджет» у Чернігові, Черкасах, 

Полтаві та «Бюджети за завданнями у Вінниці та Черкасах». Згодом до цієї ініціативи долучились міста 

Суми, Луцьк, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Львів, Чернівці, Тернопіль, Житомир, Ужгород, Харків, Рівне 

та Київ. Так, наприклад, ініціатива Kyiv Smart City почала процес підготовки до впровадження Бюджету 

участі у Києві. Координатором цього процесу став Центр розвитку інновацій НаУКМА, який вже має 

успішний досвід впровадження у Києві електронних петицій. Також долучилися експерти профільних 

груп Реанімаційного Пакету Реформ та ГО «SocialBoost». У 2016 КМДА розпочала підготовку пілотного 

впровадження бюджету участі, як частини міського бюджету, що розподіляється шляхом голосування 

мешканців по проектам, які подають самі мешканці та роботу щодо його подальшої легалізації. 

 

Таким чином, участь громадян у бюджетному процесі дає їм змогу визначити, обговорити та розмістити, 

відповідно до пріоритетів, витрати на громадські потреби, що впливає на справедливість та раціональність 

використання державних коштів, сприяє інклюзивності, підзвітності чиновників, збільшенню рівня 

громадської участі, особистої відповідальності щодо стану суспільних справ і змоги впливати на рішення 

влади, набуттю громадянських навичок, утвердженню демократичних норм, цінностей та активістських 

установок, формуванню політичної культури нового типу. 

 

Що ж до особливостей залучення громадян до спільного політико-культурного простору через «міні-
громадськості» – демократичні інновації, функціональною ознакою яких є залучення громадян до участі в 

державному та суспільному житті через механізм випадкового вибору, то у країнах, де лише відбувається 

становлення громадянського суспільства, у тому числі й в Україні, більшість громадян відсторонена від 

такого роду взаємодії. Однак, механізм функціонування журі громадян і консенсус-конференції надає 

можливість громадянам виявляти творчий підхід у процесі прийняття рішень, працювати спільно задля 

вироблення новаторських рішень існуючих проблем. Вони також дають можливість громадянам 

колективно обґрунтувати свої міркування у доповідях і звітах, а також розробляти рекомендацій щодо 

вирішення поточних проблем, які хвилюють суспільство. 
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Завершуючи аналіз окремих форм і методів прямого волевиявлення та громадської залученості, важливо 

не оминути увагою засоби електронної демократії. Засоби е-демократії сьогодні різною мірою 

застосовуються на всіх рівнях урядування. Однак практики, коли рішення приймають безпосередньо 

громадяни, наприклад, шляхом проведення референдумів за допомогою ІКТ, на сьогодні поодинокі й 

мають переважно експериментальний характер. Більш продуктивно засобами е-демократії забезпечується 

право громадян на звернення, меншою мірою – право законодавчої ініціативи та контролю за 

дотриманням законності. Однак електронні мережі досить вдало застосовуються для інформування 

громадськості, організації публічних обговорень і консультацій. Так, наприклад, в Україні нещодавно 

започаткували процес подачі е-петицій, е-торгів, активно розробляються механізми е-документообігу, 

подачі е-звернення громадян, е-декларації, впровадження та використання єдиної системи е-взаємодії 

тощо. 

 

У цьому контексті доречно навести дані Глобального звіту щодо розвитку інформаційних технологій-

2016, опублікованого Всесвітнім економічним форумом, згідно з яким Україна за рівнем розвитку ІКТ 

посіла 64 позицію в рейтингу серед 139 країн світу [2]. Відповідно до цього звіту за індексом 

використання урядом ІКТ Україна зайняла 114-е місце; крім того, в рамках цього індексу представлені 

наступні позиції: індекс важливості використання ІКТ для далекоглядності уряду – 122-е місце; індекс 

урядового онлайн-сервісу – 105-е місце; індекс урядових досягнень в галузі ІКТ – 94-е місце; індекс 

використання ІКТ та ефективність уряду – 96-е місце; індекс е-участі – 75-е місце і т. д. 

 

Виходячи з наведених вище рейтингів, можемо констатувати, що Україна рухається в напрямку розвитку 

інформаційного суспільства та подальшого поширення використання інформаційних технологій у 

життєдіяльності суспільства, однак порівняно зі світовими темпами цей рух досить уповільнений. 

Водночас розвиток е-урядування потребує побудови гнучких систем, вимагає проведення скоординованих 

організаційно-технологічних заходів і погодження дій органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадськості в рамках єдиної інноваційної політики держави. 

 

Отже, аналіз подібних практик доводить, що всі вони корисні та відіграють вагому роль у формуванні 

інноваційної політичної культури, сприяють сходженню України на більш високий щабель інноваційного 

розвитку і дають змогу адекватно відповідати на зовнішні та внутрішні виклики. Адже слугують розбудові 

демократичних інститутів, реалізації інклюзивності, транспарентності та громадського контролю, 

підвищенню рівня громадянської свідомості, що безпосередньо відображається на процесах 

самоорганізації громадян і налагодженні конструктивного діалогу влади та громадянського суспільства, 

виробленню достатньо великою кількістю людей продуктивних моделей політичної поведінки, що 

базується на реалізації індивідуальних ресурсів. Носії цих громадських практик мають змогу набути нових 

знань і досвіду, засвоїти нові норм і цінності, що відповідають інноваційному розвитку держави та 

суспільства. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЗДОРОВ'Я В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ООН 

(НА ПЕРІОД 2016-2030 РОКІВ) 

Здоров‘я людини, його захист у формі медичної допомоги та профілактика захворювань виступають 

актуальними проблеми соціального розвитку всіх країн та світу в цілому. Стратегія здоров‘язбереження 

знайшла відображення різноманітних документах ВООЗ та ООН - «Всесвітній Декларації по охороні 

здоров‘я» (1998 p.), Програмі «Здоров‘я – 21. Основи політики досягнення здоров‘я для всіх в 

Європейському регіоні ВОЗ» (1999), «Декларації тисячоліття ООН» (2000-2015 рp.), Програмі ООН «Цілі 

в області сталого розвитку» (2016-2030 рр.). 

Сучасна політика та міжнародний рух «Здоров‘я для всіх» сформували концептуальні засади політики 

збереження здоров‘я та передбачають : 
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- інтеграцію фахівців різних галузей, які впливають на здоров‘я людей, навколо реалізації стратегії 

його збереження (медицини, освіти, фізичного виховання, спорту, природо збереження, відпочинку, ЗМІ); 

- взаємодію між всіма відповідними міжнародними, державними та громадськими структурами та 

організаціями щодо підтримки здоров‘я на всіх рівнях – глобальному, національному, регіональному 

(субнаціональному) та локальному; 

- активну роботи сфер науки, освіти та ЗМІ в сфері досліджень проблем збереження здоров‘я, 

поширення інформації в суспільстві, пропаганду знань та цінностей здорового способу життя; 

- покращення умов життя та медичної допомоги для населення, формування культури здорового 

способу життя підвищення індивідуальної відповідальності людей за своє здоров‘я [1; 2; 3]. 

На 70-й Сесії Генеральної Асамблеї ООН 26 вересня 2015 року була прийнята Резолюція «Перетворення 

нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на період до 2030 року» [4]. В документі 

визначені 17  цілей та відповідних ним 169 завдань (показників, напрямів діяльності), які спрямовують 

уряди та країни на подальшу реалізацію Цілей розвитку тисячоліття. Аналіз змісту 17 цілей в області 

сталого розвитку дозволяє умовно їх об‘єднати в 4 проблемних блоків: 

1. Блок соціальних проблем: подолання нерівності та її вкрай негативних проявів - злиденності та голоду; 

здоровий спосіб життя та якісна охорона здоров‘я; підвищення якості життя.  

2. Блок економічних проблем: економічне зростання, оптимізація виробництва та споживання; розвиток 

зеленої енергетики та інфраструктури. 

3. Блок екологічних проблем: збереження природи та клімату, раціональне використання природних 

ресурсів. 

4. Блок політико-правових проблем та захисту прав людини: демократизація та гуманізація суспільства, 

партнерство заради сталого розвитку; забезпечення гендерної рівності. 

Отже, забезпечення здорового способу життя та сприяння загальному благополуччю (Ціль 3) – виступає 

провідною стратегічною Ціллю сталого розвитку для всіх країн на період до 2030 року.  

В Україні, як і в більшості сучасних країн, поширеність хронічних неінфекційних захворювань є 

пріоритетною проблемою громадського здоров'я, яка негативно позначається на медико-демографічній 

ситуації, обумовлює значний рівень захворюваності, інвалідності, смертності, невисоку якість і коротку 

тривалість життя. Вирішення проблем збереження здоров'я в Україні потребує вдосконалення системи 

доступної медичної допомоги в контексті підвищення якості життя населення, впровадження сучасних 

стратегій профілактики захворювань та формування високої культури здорового способу життя. 

Загальновідомо, що профілактика неінфекційних захворювань в декілька разів менш затратна, ніж 

лікування хворих. При цьому здоровий спосіб життя людей в сучасних суспільствах став провідним 

фактором збереженням та зміцненням їх здоров'я. 
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ДЕРЖАВНА ВЛАДА: МОДЕРНІЗАЦІЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

 
Грунтуючись на досвіді багатьох країн, які успішно пройшли тоталітарну чи авторитарну спадщину і 

управляють будівництвом демократичної держави, ми можемо з упевненістю сказати, що Україна здатна 

пройти цей шлях. Наприклад, в Україні, всі вектори трансформації з суспільством - тобто, інформація, 

http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf
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складність і глобалізація соціального простору, підвищення свободи і незалежності, технічного прогресу, 

поліпшення функції сім'ї і т.д., повинні внести свій внесок в цей процес.  

Поняття глобалізації носить багатогранний характер. У загальному сенсі - це трансформація національних 

і регіональних питань про глобальні ситуації і нове формування природного біологічного, економічного, 

політичного і глобального навколишнього середовища. У строгому сенсі - цей термін описує 

перетворення економічних, політичних і культурних основ національного публічного установи, щоб стати 

інтегрованою глобальною політичною системою, заснованої на спільних цінностях. Відомо, що перша 

держава, що виникла була створена як інститут колективних дій, але забезпечує стабільність і прогрес 

суспільства.  

 

На мій погляд, держава починає виявляти, що її нова роль повинна була зайняти постіндустріальну 

глобалізованому світі, виконуючи наступні функції:  

- захист прав, бізнесу, громадських організацій та об'єднань нападів і зловживання людини;  

- виступати в якості арбітра в численних суперечок і конфліктів;  

- визначення "Правила гри" юридичні в економіці і політичному житті і контролю за ходом реалізації цих 

стандартів;  

-проведення від імені деяких суспільних функцій, які є небезпечними або недоцільно стягувати плату осіб 

і компаній (контролю навколишнього середовища, підтримки депресивних регіонів, боротьба зі 

злочинністю і т.д.);  

 

Для того, щоб захистити країну від зовнішніх атак, регулювання зовнішніх відносин, що захищають 

інтереси своїх організацій і громадян за кордоном.  

З розвитком політичних структур і розвитку державних інститутів. У зв'язку зі збільшенням різних форм 

співробітництва в таких областях, як економіка, політика, культура, держава є головним організатором 

цих відносин.  

Таким чином, держава займає особливе місце ця проблема в адаптації до змін внутрішнього і зовнішнього 

середовища уряду, тобто його модернізації. Так бути в курсі багатьох факторів, які можуть вплинути на 

адаптацію цивільної влади змінити умови. Вони розділені на три групи:  

- Внутрішній - сформований інститут або уряд має політичні інститути;  

- Зовнішні - які впливають на розвиток державних або громадських інститутів в цілому;  

- Глобальний - до них відносяться глобалізація впливає на національну єдність, політичні інститути.  

Таким чином, глобальні процеси в світі - це об'єктивні зовнішні кордони, що визначають модернізацію 

суспільних відносин, структури і функцій державних органів. Насправді, глобалізація - ця тенденція і 

впровадження активних методів розподілу, цінностей, технологій та інших результатів людської 

діяльності в усьому світі. Така глобалізація збільшує вплив на людське життя і діяльність людини є 

центром світу, збільшуючи конфлікти між силами, які сприяють інтеграції та сил, які сильно прилипають 

до положення про державний суверенітет. Це дозволяє задавати питання, чи можливе подальше існування 

інституту держави, його потребами і можливостями.  

Таким чином, рішення проблеми модернізації суспільства та урядових установ в Україні, вона повинна 

враховувати його поточний стан, вплив процесів і глобальних тенденцій. Це приведе до соціальної 

самоорганізації, - значення суспільного вибору, який визначає основні напрямки діяльності компанії. В 

минулому очевидна мета знань і форм соціальної організації, яка повинна бути стандартом в оцінці 

конкретних дій окремих осіб, соціальних інститутів. Це забезпечує оптимальну реакцію на події та 

соціально-політичних змін, як внутрішніх, так і зовнішніх. адекватні соціальні об'єктивні обставини, що 

будь-яке належне функціонування державних установ, стійкість соціальної системи посилюється і 

гарантувати цю стабільність в майбутньому, значно підвищує ефективність адміністративного апарату.  

Це особливо важливо в контексті глобалізації, особливо для країн, з якими стикається необхідність зміни 

парадигми соціального розвитку. Але це не може бути досягнуто без реалізації відповідної моделі зв'язку. 

Таким чином, соціальне самовизначення є одним з найбільш важливих умов для нормального 

функціонування держави, що дозволяє оптимальну відповідь і суспільно-політичні події, як зовнішні, так і 

внутрішні зміни. 
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ПОЄДНАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ ТА ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ ДЛЯ 

ПОКРАЩЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДЕРЖАВОЮ ТА ГРОМАДЯНАМИ 

Розпочнемо з визначення двох основних понять. Електронне врядування – спосіб забезпечення 

функціонування органів влади в режимі реального часу за допомогою глобальної інформаційної мережі, 

що робить простішим комунікацію з ними для громадян. Це не є аналогом або доповненням традиційного 

уряду, а лише надає новий спосіб взаємодії на основі використання інформаційно-комунікаційних систем. 

Така система дозволяє чітко прослідковувати діяльність органів влади на різних рівнях та спрощує 

документообіг. Виділяють 4 рівні реалізації даної системи: 

 «Уряд – громадянам» - спрощення процедури отримання громадянами типових довідок, форм та 

інформації. 

 «Уряд – службовцям» - автоматизація співпраці службовців різних рівнів та уряду. 

 «Уряд – бізнесу» - автоматизація проведення податків, тендерів, тощо. 

 «Уряд –уряду» - забезпечення ведення внутрішнього діловодства, керування роботою державного 

апарату, координація діяльності регіональних та територіальних підрозділів. 

В соціальній інженерії вагомий внесок та вплив має психологія. Це може бути психологія окремої людини 

або психологія поведінки мас. Знання соціальної інженерії допомагають вміло керувати ситуацією. 

Фахівці в цій галузі займаються соціальними проблемами на виробництві та у сфері взаємодії з 

громадськістю.  

Об‘єкт соціальної інженерії перестає бути лише засобом реалізації соціальних програм, розроблених 

експертами, і сам стає суб‘єктом. Таким чином формується тринітарний підхід «управління – 

співуправління - самоврядування». 

Як бачимо, ці два поняття гарно поєднуються і створюють новий та перспективний інструмент 

модернізації. І об‘єднання цих термінів в роботі можна прослідкувати вже сьогодні. 

Для прикладу можна взяти працюючу в Україні систему подання електронних петицій 

petition.president.gov.ua. Це електронний веб-портал, на якому кожний громадянин може створити свою 

власну петицію до Президента України. Вона оприлюднюється і з цього моменту всі інші відвідувачі 

сайту мають змогу проголосувати в її підтримку. Для розгляду петиції вона має набрати не менше як 25 

тисяч підписів громадян протягом не більше трьох місяців з дня оприлюднення. 

В цій системі є наглядне об‘єднання електронного уряду (комунікація громадян з Президентом України) 

та соціальної інженерії (петиція має співпадати з думкою громадян для набору достатньої кількості 

голосів). 

На мою думку, розвиток в такому напрямі є дуже корисним для держави. Він знищує бар‘єри між 

звичайною людиною та органами влади. Електронне врядування забезпечує зменшення часу на 

перебування в черзі та економить кошти як для людей так і для держави. 

 

Салабай В. О. (м.Київ)  
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ ТА ПРОЗОРІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ЦИФРОВА 

ЕПОХА ТА НЕРІВНІСТЬ 

Розбудова України на сучасному етапі розвитку суспільства, особливо в умовах економічної, політичної 

та воєнної нестабільності, має потребу у використанні оптимальних і найбільш дієвих форм державного 

управління, які б з однієї сторони змогли задовольнити потреби інтенсивного розвитку суспільства, а з 

іншої – змогли б бути реалізовані за сучасних умов. Виходячи з цього, особливої уваги потребує така 

форма державного управління, як електронне врядування, яке існує в Україні лише кілька років і яке 

наразі набуває все більшої підтримки суспільства. 
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Одним з головних пріоритетів розвитку України є подальше формування та удосконалення 

інформаційного суспільства. В своєму розумінні воно означає, що кожен громадянин, який має 

можливість створювати, обробляти та накопичувати інформацію і знання, має вільний доступ до них, а 

також може користуватися та обмінюватися ними і є моделлю розвитку інформаційного суспільства. [1] 

Це з свого боку, дає можливість кожному громадянину певною мірою реалізувати свої можливості, стає 

запорукою успішного суспільного розвитку та підвищення якості життя. 

Найбільш дієвим інструментом, який використовується для переходу до інформаційного суспільства – є е-

уряд. Враховуючи сучасні інформаційні технології  е-уряд стає дієвою та реальною альтернативою 

традиційному уряду. Проте, аспекти його впровадження в Україні є недосконалими (відстають у 

розвитку), а темпи розвитку – кардинально відрізняються від планів. [3] З моменту введення електронного 

врядування в Україні минуло майже 15 років. На відміну від країн Європи та США, які давно усвідомили 

плюси та переваги системи електронного урядування й активно впроваджують їх на практиці. Натомість 

Україна лише оновлює офіційні веб-сайти органів влади, тобто як бачимо, електронний уряд поступається 

паперовому, а більшість українців і не знають про існування е-уряду. [2] З одного боку впровадження е-

уряду мало б спрости всі операції пов‘язані з документообігом, оскільки не потрібно було б сидіти в 

довгих чергах і носитися з великою кількістю документів. Але зараз надання послуг відбувається за 

традиційною системою і зводиться лише до наявності веб-сайту, який виконує, нажаль, тільки  

інформаційну функцію. [3] 

Як показує практика, подальше впровадження е-уряду зараз залежить від політичної волі та технологічна 

готовність країни. За даними Світового економічного форуму Україна посідає 81 місце за індексом 

Технологічної готовності, 90 позицію за Індексом мережевої готовності, що свідчить про надзвичайно 

низьке використання ІКТ, 89 місце серед 139 країн світу за Глобальним індексом 

конкурентоспроможності, що нижче, ніж у держав – членів ЄС і більшості країн СНД, і 68 місце за рівнем 

розвитку е-уряду.[4] Головними недоліками та перешкодами на шляху запровадження електронного 

врядування є наступні: проблема забезпеченості  засобами інтернет-зв‘язку, недосконала юридична база, 

брак висококваліфікованих фахівців у держаних органах, низька заробітна плата, а також мале 

фінансування на розвиток е-уряду. Зараз же основними завданнями е-уряду України є створення 

електронної демократії, розширення електронних послуг, електронна комерція, а найголовніше - 

підвищення ефективності  функціонування звичайного уряду.[2] 

Отже, повне впровадження електронного врядування дасть можливість  модернізувати процеси 

державного управління, сприятиме зростанню ефективності і дієвості різних інститутів державної влади, 

створить умови для прозорого та відкритого управління, а також створить можливість стійкого зв‘язку 

між владою та громадянами. Все це сприятиме подальшому розвитку України на шляху до євроінтеграції  

та зростанні її статусу на міжнародній арені. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ – ГОЛОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА 

На сьогодні, електронне урядування, в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства, виступає 

ключовою складовою на шляху до  змін у всіх сферах життя.  У багатьох розвинених країнах світу, 

перспективи розвитку сучасного суспільства, пов‘язують із впровадженням електронним урядування.  

Сьогодні на нинішньому етапі в нашій крані політика розвитку е-врядування є пріоритетним напрямом 

діяльності держави. Проаналізувавши безліч визначень поняття е-урядування, можна сказати, що це 

http://www.business-inform.net/pdf/2014/3_0/52_57.pdf
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=855
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2250-2010-%D1%80
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застосування  інформаційних і комунікаційних технологій для підвищення ефективності, економічності і 

прозорості уряду і можливості громадського контролю над ним. 

Е-урядування є однією з форм здійснення державного управління і своєю ставить метою має створення 

повністю нової форму організації та діяльності органів державної влади, а також органів місцевого 

самоврядування та їх взаємодію з громадянами. Його запровадження зможе вирішити велику кількість 

проблем, які притаманні нашому суспільству вже багато років : корупцію та бюрократію. Також 

забезпечить економію бюджетних коштів та зможе дати значну економічну та соціальну вигоду.  

Електронне врядування має на меті забезпечити якісний рівень управління державою, а також 

суспільством в цілому. А отже, головним принципом є вдосконалення системи взаємодії між органами 

державної влади та місцевого самоврядування. Саме такі інструменти влади ведуть до прозорості їхньої 

діяльності, а також до контролю з боку громадян. Ще одним інструментом забезпечення прозорості є 

відкритість інформації. Саме цей інструмент є необхідним ресурсом для ефективного функціонування 

системи державного управління.  

В умовах нинішнього розвитку застосування інформаційних технологій є одним з найбільш ефективних 

шляхів забезпечення зростання економіки та благополуччя громадян.  

Відкритість інформаційного простору для суспільства надає можливість реалізувати погодженні інтереси 

громадян, суспільства та держави. 

Сьогодні необхідно розуміти, що саме  запровадження стратегії електронного урядування є важливим  

чинником, який  веде до розвитку інформаційного суспільства. Тобто, його запровадження дасть 

можливість кожному реалізовувати свій потенціал, будуть підвищуватись стандарти життя і 

найголовніше. 

Виконання поставлених завдань у сфері е-урядування будуть сприяти розвитку країни, що є дуже 

важливим для кожного з нас. 

А отже, ефективна реалізація стратегії е-урядування є головним інструментом модернізації та розвитку 

інформаційного суспільства.  

 

Скубченко А., Славникова В. (г. Киев) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ 

ТРАНСФОРМАЦИЙ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Одним из существенных факторов, инициирующих социальне трансформации в современном 

постиндустриальном обществе является широкое влияние информационных технологий на все аспекты 

социальной практики. Для Украины, как страны, нацеленной на системные преобразования и 

модернизацию общественной жизни, данный вопрос безусловно является актуальным. 

 Способ производства, передачи, хранения и воспроизводства информации всегда как характеризовал 

социумы, где он практиковался, так и влиял на материальную, духовную, культурную и даже 

политическую жизнь этих сообществ. Лавинообразный рост открытий, научно-технические революции, 

разворачивающие свои возможности от одного этапа к другому, придают новую, глобальную значимость 

информационным технологиям. 

 Возможность использования ресурсов  вычислительных сетей, компьютерных установок, практически 

всех элементов, задействованных в так называемую «четвертую научно-техническую революцию», когда 

все технические составляющие нашей повседневной жизни объединяются в соотносящиеся друг с другом, 

производителем и потребителем информационные потоки, создает новые опции для субъектов 

деятельности различного уровня. Не останавливаясь подробно на нюансах периодизации  промышленных 

и информационных революций в жизни общества (теория трех волн Э.Тоффлера, 5-ти этапов А.Ракитова, 

трех этапов в развитии технологий Д.Белла), мы хотим подчеркнуть взаимосвязь между кибернетической 

революцией, как ее называет Л.Е.Гринин [1] и целостностью человеческого мира, на социальную 

структуру которого материально-техническая и производственная сторона влияют несомненно. 

Определяющим в этом влиянии оказывается информация, так как она формирует и включается в 

окружение человека и на работе, и дома. С одной стороны, использование информационных технологий  

приводит к повышению эффективности труда, причем как его материальной составляющей, так и 

главного для постиндустриальной среды контента - оказанию различного вида услуг компаниям, 
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структурам, отдельным личностям и т.п.. С  другой стороны -  влияние того же Интернета на жизнь 

человека и человечества в целом – далеко не однозначны. Если рассматривать эффективность как качество 

жизни в его стратегическом  выражении, то пресловутый эскапизм – как бегство от реальности – 

приобретает новые формы и качества в условиях всеобщей компьютеризации. Имеет место негативное 

влияние новой технической среды на ряд психо-физиологических функций организма, происходит 

сужение социальных функций в их реальном практическом измерении, неконтролируемое повсеместное 

использование информационных технологий может деструктивным образом сказываться на характере 

человека, его бытовой коммуникативной адекватности.  Работающий за компьютером – кто он? Наемный 

работник, владелец небольшого бизнеса, крупный предприниматель, студент, домохозяйка? Согласно 

исследованиям социологической службы ROMIR Monitoring, 42% [2]  процента пользователей относят 

себя к высококвалифицированным специалистам. Увязывать занятость человека с его социально-

структурной соотнесенностью – задача очень сложная, однако бесспорным является факт изменения 

социально-структурной конфигурации общества, где практический вопрос даже с самой занятостью носит 

дискретный и многообразный характер. Каждый может быть творцом, опираясь на возможности 

современных информационных технологий, более того – расширяются возможности для формирования 

активной гражданской позиции, однако наличествует и опасность появления новых форм девиантного 

поведения, интенсификации деятельности преступных группировок, в том числе и новых – 

кибертеррористов, пранкеров и иже с ними. Но как бы не переоформлялись, переформатировались связи 

между различными социальными институциями, между людьми в условиях постоянного обновления 

технической и технологической среды, какие бы новые способы коммуникации не использовались – 

базовой остается связь между технической и социальной составляющей жизни и общества, и человека, 

поэтому так необходимо следить за социо-культурными измерениями инноваций, снижая негативные 

последствия внедрения новейших технологий и развивая конструктивные возможности, представляемые 

ими. 
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«GOOD GOVERNANCE» ЯК БАЗОВА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

Друга половина двадцятого століття характеризується трансформацією поглядів щодо змісту державної 

управлінської моделі в цілому. Виникла нагальна потреба у вирішенні гострих  проблем, таких як 

безробіття, бідність, соціальна нерівність, необхідність у зміні  ролі держави та державних органів у 

громадських відносинах.  

Недоліки застарілих моделей  та їх незмога вирішити питання загальнодержавного характеру стали 

причиною виникнення нової модернізованої  концепції державного управління «Good Governance». 

«Good Governance» - модель державного управління, метою якої є долучити суспільство до управління та 

гарантування урахування інтересів, як вищих верств населення, так і соціально незахищених  груп при 

прийнятті державних рішень.  

Дана концепція охоплює політичну, економічну та соціальну сфери життя громадян. «Good Governance» 

розглядається  як єдина раціонально-оптимальна організація системи державного правління. Зокрема, вона 

передбачена для країн, що розвиваються, як інструмент ефективної і прискореної модернізації. 

Для України застосування моделі «Good Governance» визначає суспільство повноцінним учасником 

державного правління, тому  може стати поштовхом для стрімкого розвитку всіх сфер життя суспільства. 

Принципи цієї концепції допоможуть вирішити ряд актуальних проблем, що гальмують становлення 

високорозвиненої модернізованої країни. Модель містить поєднання політичної та адміністративної 

складових  задля ефективного управління суспільним життям.  

http://studbooks.net/708997/sotsiologiya/issledovanie_sotsiologicheskoy_sluzhby_romir_monitoring
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Одним із основних принципів моделі є верховенство права. Воно визначає первинність цінностей та 

суспільної моралі як  прояв демократичних засад правління. В Україні прийнятою нормою є верховенство 

закону, що несе в собі інший зміст.  

Виникає необхідність узгодження законів з потребами членів суспільства та надання громадянам 

оптимального доступу до інформації. Важливою характеристикою є «прозорість», тобто прийняття та 

виконання  рішень повинні виконуватися згідно закону. 

Невід‘ємним принципом «Good Governance» є «чуйність». Він передбачає можливість почути та 

розглянути питання верств населення державними органами у найближчий час. В Україні яскравим 

прикладом є веб-сайт «Електронні петиції.  

Офіційне інтернет-представництво Президента України», де можна розмістити  та проголосувати за 

петицію. Принцип «прихильність узгоджуваності» несе в собі поняття плюралізму, який є сходинкою на 

шляху побудови  демократичного суспільства. 

Ключовою вимогою побудови моделі «Good Governance» є «підзвітність». Вона передбачає, що державні 

та приватні установи, організації повинні нести відповідальність перед суспільством. Дана вимога 

допоможе повернути довіру населення та підвищити легітимність влади. Принципи «Good Governance» 

передбачають участь усіх учасників політичного процесу у прийнятті державних рішень та підкреслюють 

цінність демократії. 

Стосовно економічної сфери, то «Good Governance» сприяє розвитку малого та середнього бізнесу. Він 

відіграє важливу роль у розвитку економіки держави. Бізнес слугує інструментом швидких структурних 

змін та впровадження ринкових реформ.  

Створення нових підприємств сприятиме зниженню рівня безробіття у регіонах, збільшенню обсягів 

виробництва, поліпшенню товарообігу, задоволенню споживчого попиту населення, зародженню здорової 

конкуренції. На жаль, пережитки минулого бачення формування економічної сфери, великий відсоток 

корупції, не дають можливості повноцінному розвитку. 

Отже, можна зробити висновок, що модель державного управління «Good Governance» є дуже важливим 

інструментом у становленні України, як сильної впливової демократичної держави, але повноцінна 

реалізація цієї моделі можлива лише за умови її підтримки органами державної влади різних рівнів, 

громадянами країни та іншими гравцями на міжнародній арені. 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ 

Автоматизація державних послуг  – це перехід до електронних форм взаємодій між учасниками системи 

державних послуг. У ХХІ ст. застосування інформаційних технологій у сфері державних послуг  

ґрунтується на створенні "електронних урядів", "електронних муніципалітетів". Основний вклад  ІТ у 

процесі модернізації державного управління полягає: по-перше, у формуванні відповідної інформаційно-

комунікаційної інфраструктури (взаємодія громадян і бізнесу з державою на всіх етапах надання 

державних послуг та система електронної міжвідомчої і міжрівневої взаємодії);   по-друге, у  розвитку 

системи надання державних послуг, зокрема, зменшенні часових і матеріальних витрат громадян і бізнесу 

при взаємодії з державою. 

ООН з 2001 р. проводить ретельний моніторинг  розвитку електронного урядування за наступними 

показниками: індекс розвитку електронного урядування (e-Government Development Index), індекс он-лайн 

послуг та їх компонентів (Online Service Index and its Components); індекс участі в електронному 

урядуванні (e-Participation) та ін. Електронний доступ до основних державних послуг у міжнародній 

практиці вважається одним із найважливіших елементів електронного урядування.  

http://www.viche.info/journal/5003/
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-zapadnye-upravlencheskie-modeli-sintez-new-public-management-i-good-governance
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-zapadnye-upravlencheskie-modeli-sintez-new-public-management-i-good-governance
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Визначено чотири-етапний механізм надання електронних послуг: 1) організація інформаційної 

комунікації між центральними органами виконавчої влади центрального уряду, а також між центральними 

і місцевими органами влади через офіційні веб-сторінки, а також в режимі он-лайн; 2) розширення мережі 

доступу громадян до інформації про закони, нормативні акти, звіти, новини тощо через пошукову систему 

Інтернет на відповідних сайтах; 3) механізм транзакційної присутності, яка передбачає інтерактивну 

взаємодію між громадянином і урядом; 4) мережеве електронне урядування через інтегровані між собою 

сервіси G2G (держава-держава), G2C (держава-громадянин) і C2G (громадянин-держава). Уряд  залучає 

громадян до процесів підготовки і прийняття рішень та  громадських дискусій. 

Автоматизацію процесу надання державних послуг як складової електронного урядування можна 

розглядати через призму трьох основних моделей на прикладі США, країн Західної Європи та Азії.  

Англо-американська модель електронного урядування спирається на  принципи сервісного надання 

громадянам державних послуг, виключення надлишкових функцій органів влади і швидке задоволення 

потреб громадян за допомогою інформаційних технологій.  

Континентально-європейській моделі електронного уряду притаманна відносно жорстка політика, що 

регулює інформаційні відносини та інші процеси в інформаційному просторі. Основні принципи 

функціонування інформаційного суспільства представлені в програмі «Електронна Європа». 

Азіатська модель електронного урядування обумовлена специфічним стилем управління, азіатським 

типом корпоративної культури та особливостями  багаторівневої пірамідальної системи державного 

управління.  

В Україні наданню державних послуг в електронних регулюється Законом України «Про адміністративні 

послуги», який установив надання адміністративних послуг в електронній формі з 1 січня 2014 р. через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг. На практиці, система електронних послуг не виконує 

сповна покладені на неї функції і потребує значних доопрацювань і додаткових ресурсів.  

Серед нагальних проблем впровадження електронних форм взаємодії між населенням і органами влади 

можна назвати, зокрема, наступні:  

- низький рівень розвитку електронного документообігу в органах державної влади та органах місцевого 

самоврядування;  

- недосконалість нормативної бази та недостатній рівень захисту інформації в системах електронної 

взаємодії між громадянами та органами влади;  

- недостатнє фінансування впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу державних 

послуг; невисокий рівень комп‘ютеризації домогосподарств, комп‘ютерної грамотності, а також 

обізнаності населення щодо можливостей та переваг отримання державних послуг в електронній формі;  

 - відсутність єдиної стратегії впровадження електронних послуг на державному рівні;  

- несистемність заходів щодо впровадження системи електронних послуг і не завершено процес інтеграції 

інформаційних систем органів виконавчої влади; 

- недостатній рівень використання "мобільного уряду" (взаємодія населення та органів влади за 

допомогою мобільних пристроїв). 

 

Федоренко В. О. (м. Київ) 
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ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПОЛІТИКУ 

Інформаційні технології за своєю ефективністю стали перевершувати всі інші. У цьому сенсі захист 

національних інтересів сьогодні неможлива без забезпечення державою інформаційної безпеки, без 

створення інформаційного ресурсу впливу, які б протистояли в разі потреби «інформаційної агресії». 

Сучасний розвиток інформаційно-технологічних платформ засобів зв'язку і телекомунікацій призвели до 

створення глобального світового співтовариства, в якому національні кордони у все більшій мірі стають 

умовностями. Тому, збереження закритих, авторитарних суспільств, обмеження передачі знань, 
інформації і пересувань людей стають практичним неможливими. Очевидне зростання політичного, 

економічного, фінансового, інформаційного, технологічного впливу, усвідомлене прагнення 
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використовувати цей вплив відповідно до національних інтересів і цінностями розвинених держав, надає 

особливу специфіку глобальних проблем. 

Інтернет перетворився в інструмент для прояву політичної активності, завдяки економічним, 

технологічним, соціальним, політичним факторам. Багато в чому, в умовах розвитку нашої країни 

інтернет стає єдиним середовищем, в якому існує та розвивається реальна політична конкуренція. Сучасні 

телекомунікаційні технології створюють додаткові можливості для громадських асоціацій протидіяти 

контролю ЗМІ з боку держави, формувати та виражати інтереси суспільства, тим самим активніше брати 

участь в суспільних процесах, створюючи передумови для найбільш повного втілення принципів 

демократичного суспільного устрою, що призвело до появи уявлень про електронну демократію. 

Віртуальну політику в наш час можна трактувати як постійний процес створення, поширення та обороту 

політико-комунікаційних технологій та практик у віртуальному просторі. Суспільство з готовністю 

використовує віртуальні політичні технології, так як з їх допомогою існує потенційна можливість 

політичної участі та контролю процесу управління. 

Концепція електронної демократії є продовженням розвитку загальної теорії демократії, виступаючи 

ідеальною конструкцією, що дозволяє оцінювати політичний процес в тій чи іншій країні. Важливе 

політичне завдання електронної демократії полягає у створенні оптимальних умов для розвитку 

громадянського суспільства. Тільки забезпечивши громадян технічними, юридичними, політичними 

можливостями здійснення своїх прав на сучасній технологічній основі, можна говорити про повноцінний 

становленні її основ. 

Нинішні технологічні засоби вносять величезний вклад у формування парадигми глобального світу, проте 

його не слід ні переоцінювати, ні недооцінювати. Сучасні інформаційно-комунікаційні системи 

створюють можливості для маніпуляцій центрами прийняття політичних рішень, дозволяють втручаються 

в сфери компетенцій традиційних політичних інститутів, змінюючи традиційні механізми масової 

мобілізації. Впровадження в політичну практику інформаційних технологій призводить до розмивання 

традиційних функцій політичних виборів, залишаючи за ними функцію легітимації влади. 
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РОЗВИТОК ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ З ЧАСІВ СТАНОВЛЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

УКРАЇНИ 

Насамперед варто розказати, що ж таке публічне адміністрування. З цього приводу дуже гарнио, на мoю 

думку, сказав В. Вільсoн , щo публічне адміністрування є систематичним і детальним викoнанням 

суспiльних законів.Тобто усіляке застосування, приватне, закoну - це акт адміністрування. Наприклад, 

стягування чи збільшення пoдатків, транспортування і доставка пошти, вішання злочинця, озброєння 

флоту та армії і вербування рекрутів тощо – все це і є актами того самoго адміністрування, але ми маємо 

розуміти, що загальні закoни, спрямoвані їх регулювати, мають бути виробленими, безпосередньo, ззовні і 

над адмініструванням. Великі плани урядових дій не є адміністративними, але детальне виконання цих 

планів є адмініструванням. Широкі плани урядoвих дій не є адміністративними; детальне виконання цих 

планів є адмініструванням». У  цитаті чітко проглядається, щo автoр включає у систему адміністрування 

усі oргани виконавчої влади, місцевого самоврядування та інші oрганізації, ocновнoю дiяльністю яких є 

надання наcеленню пocлуг, які є предметoм опікування уряду. 

Oсновна проблема, щo пoстала перед урядoм після проголошення незалежності України, важливе місце 

серед процесів рефoрмування українського суспільства має реформа системи державногo управління. 

http://www.governments-online.org/projects/e-democracy
http://www.governments-online.org/projects/e-democracy
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Система державного управління України включала в собе iнcтитути, щo лишилися з радянcькиx чаciв та 

нові інститути, що були сформовані у період становлення незалежнoсті України. Постійнi конфлікти між 

інститутами призвели до створення управлінської системи внутрішньо незавершеної, суперечливої, 

громіздкої та важкодоступної для населення, яка в той час стала перешкодою у проведенні  політичних і 

соціально-економічних реформ. 

Неoбхідність прoведення рефoрмування публічнoї адмінiстрації зумoвлювалась невідпoвідністю місцевого 

самоврядування та системи органів виконавчої влади принципам демoкратії, надмірною централізацією 

єврoпeйcьким cтандаpтам. Ocновними пpичинами такoго стану сиcтеми влади були: неефективна 

організація діяльності міністерств; незавершеність трансформації Kабінету Міністрів України в орган 

політичного керівництва; недієва організація публічної влади на регіональному та місцевому рівнях;  

нераціональна система органів виконавчої влади на центральному рівні; нeeфeктивнe мiсцeвe 

cамoврядування; вiдcyтнicть паpитeтниx заcад у вiдноcинаx особи з органами. 

Створення нової публічної адмiнicтрацiї вiдбуваєтьcя шляxом здiйcнeння полiтикo-правoвих рефopм. 

Зміни cиcтеми публiчного адміністрування в Укpаїнi за останні 25 рoкiв мали  призвести до такиx 

результатів: раціональна, ефективна та відносно стабільна система органів викoнавчoї влaди; налeжний та 

eфeктивний рoзпoділ фyнкцій мiж piвнями пyблiчної aдмiнiстрації; eфeктивна, прoфесiйна, полiтичнo-

нeйтрaльна, прoзopа цивільна служба; раціональні та прозорі процедури формування державної політики 

iз зaлyчeнням гpoмадськості тa iншиx зацiкaвлeних cyб‘єктів; справедливе правове регулювання 

адміністративної процедури; мінімізація умов для кopyпції; eфeктивний кoнтpoль паpламeнту, місцевих 

рaд, а також державний фiнaнcoвий кoнтpoль зa функцioнyванням публiчнoї адмiніcтрації. 

Рeфoрмyвання пyблiчнoї aдмiнiстрації, рoзпoчате 1998 р. нe зaвeршeнe, на мою думку концепція 

адміністративної реформи реалізована лише частково, що  створює перешкоди на шляху розвитку нашої 

Батьківщини як демократичної, правoвої держави. Система управління суспільним рoзвитком в значній 

мірі не відповідає європейським стандартам, що робить перспективи вступу до Європейського Союзу 

досить сумнівними. Розробка і прийняття нoрмативних актів за oкремими напрямами публічного 

адміністрування не має комплексного характеру, етапи і терміни  проведення, oчікувані результати 

рефoрми публічногo адміністрування не визначені. Я вважаю, що продовження адміністративної реформи 

мoжливо лише за умoви розрoбки кoнцептуальних засад рефoрмування публічнoго адміністрування, які б 

відпoвідали сучасним вимогам і перспективам суспільного розвитку. 

 

Цимбалюк Н. М. (м. Київ) 

natatime@bigmir.net 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПАРАДИГМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: ТЕХНОЛОГІЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 

В останні десятиріччя відбувається активний процес реформування професійної світи, її оновлення у 

відповідності з європейськими вимогами. Проте, поряд із постійним зростанням чисельності фахівців, 

яких щорічно вищі навчальні заклади випускають на ринок праці, у багатьох галузях виробничої 

діяльності спостерігається дефіцит висококваліфікованих кадрів. Традиційний інститут професійної 

освіти не завжди відповідає на виклики ринкової економіки, а результати освітньої діяльності - вимогам 

роботодавців. 

Це протиріччя актуалізує дослідницьку діяльність науковців, спрямовану на вивчення особливостей 

процесів модернізації вищої освіти, центральною ланкою яких виступає зміна парадигми (гносеологічної 

концептуальної моделі еволюційної діяльності) вищої освіти. 

Традиційним для вітчизняної професійної освіти довгі роки був гуманітарний підхід, спрямований на 

розвиток можливостей людини, так званий всебічний розвиток особи, оновлений Сін Амартою  (1979). За 

концепцією науковця, вища освіта повинна розвивати людину в чотирьох напрямах: діяльнісному (вміння 

читати, декламувати, листуватися); фізичному, що полягає у спроможності піклуватися про своє здоров‘я, 

підтримувати гарне самопочуття; емоційному – вміти відчувати, спроможність володіти різними 

відтінками емоцій (щастя, надія, лихо, скорбота) та соціетальному - здатність до соціальної емпатії 

(співчуття, солідарність,  турбота). 

Метою цього теоретичного підходу є гармонійний розвиток особи (інтелігентності) в межах 

індивідуалізації освітнього процесу, розробка для кожного студента індивідуальної дорожньої карти 

освітнього маршруту. За таких умов основним завданням вищої освіти стає «формування людини і 

громадянина», здатного до визначення в своєму житті соціально важливих цілей, коректного і 
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толерантного, відповідального; такого, що поважає себе і вміє рахуватися з індивідуальними 

особливостями оточення, не зважаючи на характеристики статі, віку, етнічної приналежності. Цей підхід 

довгі роки був характерним для української університетської, «академічної освіти». Його реалізація у 

технологічному вимірі передбачала орієнтацію на знання, опанування значною кількостю дисциплін 

загальногуманітарного та природничого циклу, як результат - недооцінку професійної підготовки, 

(обмеження навчального часу на професійно-орієнтовані дисципліни). 

Протилежним зазначеному є компетентнісний або функціональний підхід (Франц Вайнерт) до вищої 

професійної освіти. Він орієнтований, у першу чергу, на запити виробництва і ставить за мету підготовку 

у ВНЗ фахівця, здатного у перший же рік роботи професійно та якісно виконувати свої виробничі функції. 

Його завданнями виступають: формування якостей, необхідних фахівцеві для професійної діяльності, а 

технологією реалізації виступає стандартизація освіти (розробка та реалізація загальновизнаних 

формальних вимог до професійно орієнтованого навчання). Обмеженнями компетентністного підходу 

виступають висока формалізація при визначенні якості освітньої діяльності (оцінювання, тестування); 

нівелювання відмінностей між різними типами навчальних закладів (університет, інститут, коледж); не 

значна орієнтація на ринок праці. 

Отже, трансформація парадигми вищої професійної освіти полягає у наступному:  

- зміні цільової установки, мети та завдань інституту освіти (від гуманітаризації до прагматизації освітньої 

діяльності; від всебічного розвитку до професійної компетентності); 

-  розширенні кола суб‘єктів освітньої діяльності (до переліку яких увійшли студенти та роботодавці як 

замовники освітніх послуг);  

- посиленні міжінституціональних зв‘язків (з  інститутами ринку, економіки, політики, соціального 

забезпечення);  

- пластичності у виборі технологій та форм освітньої діяльності (освітня мобільність, заочне, дистанційне, 

інтернет-навчання).  

 

Ціватий В.Г. (м. Київ) 

tsivatyi@gmail.com 

 

ІНСТИТУТИ, ІНСТИТУЦІЇ ТА ДИПЛОМАТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У ЗОВНІШНІЙ 

ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ ХХІ СТОЛІТТЯ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ МОДЕРНІВ 

 

Зовнішньополітичні й дипломатичні стратегії України ХХІ століття в європейському та світовому 

глобалізованому просторі, оновлення дипломатичного інструментарію, формування й реалізація 

адекватної зовнішньої політики і дипломатії, євроінтеграційного та євроатлантичного курсу України, 

потребують науково-методологічного визначення інституціональних основ, головних локаційних 

параметрів та місця України в поліцентричному геополітичному просторі. 

У нових геополітичних і суспільно-політичних умовах розгорнулися державотворчі процеси в незалежній 

Україні, відбувається процес еволюції політичних інститутів та інституцій. Україна шукала себе у світі та 

Європі, а Європа й світ ділилися з нею набутим міжнародно-політичним та інституціональним досвідом 

державотворення. Величезну роль у розвиткові громадянського суспільства, реалізації задекларованих 

Конституцією України прав і свобод відіграла саме українська дипломатія й українські дипломати. 

У поступі України до інтеграційних структур/інституцій (європейська та євроатлантична інтеграція) 

можна виділити низку проблем, перш за все – її відставання від держав навіть із більш низьким рівнем 

соціально-економічного розвитку та внутрішньополітичної стабільності. Такі явища вимагають 

прискіпливої уваги дослідників, спонукають до пошуку причин розходжень між європоцентристськими 

політичними деклараціями Української держави та реальним її місцем в інституціях, які визначають зміст 

і основні напрями політичних, дипломатичних, безпекових, економічних і культурних процесів в Європі. 

Україна не знаходиться осторонь тих процесів, що відбуваються в сьогоденній Європі. Як молода нова 

держава пострадянського простору, вона гостро потребує стабільності, військової та політичної безпеки, 

зовнішнього сприяння реформам, вона об‘єктивно зацікавлена брати активну участь у 

загальноєвропейських процесах: загальноєвропейської, регіональної й субрегіональної інтеграції та 

інституціоналізації.  

Інтеграція України до Європейського Союзу означає, що всі соціально-економічні та політичні 
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перетворення необхідно інституціонально вбудовувати в модель стосовно європейського фактора, тобто 

бути спрямованими на реалізацію стратегічного завдання. Однак, діючи в цьому напрямку, потрібно брати 

до уваги деякі конкретні особливості, зокрема, ті, які стосуються історичного розвитку всіх країн даного 

регіону, у т.ч. – й України. 

Зовнішньополітична і дипломатична складова (дипломатичний інструментарій) України містить у собі 

низку чинників, що покликані забезпечувати засади незалежного – суб‘єктного – існування Української 

держави. У перших державних документах зовнішньополітичним пріоритетом визначено курс на 

європейську інтеграцію. Цей вибір обґрунтовано географічними детермінантами, політичними 

прихильностями, економічними складовими, ідеологічними настановами, менталітетом нашого народу, 

європейськими цінностями. Урешті-решт європейськістю України. Виходячи з пріоритетів на 2016 р., 

названих Міністром П.А. Клімкіним, працюємо на 5П: Протидія російській агресії. Посилення 
національної безпеки. Підтримка українських громадян. Просування українського бізнесу. Професійність 

дипломатичної служби.  

Отже, Україна сміливо крокує вперед у новому інституціональному вимірі ХХІ столітті. Перед її 

інституціями стоять нові завдання, зокрема – пріоритетні практичні питання зовнішньої політики і 

дипломатії України на 2016-2020 роки: дипломатичній службі, як вбачається, необхідно надати 

можливість свободи дій, більшої самостійності, повернути її до безпосереднього керування зовнішньою 

політикою в якості аналітичної складової, а також практичної реалізації ініціаторства з метою посилення її 

впливу на державні рішення; пріоритети і задача дипломатів також вбачається в необхідності навчитися 

лобізму: опанувати новими схемами необхідного впливу, ефективне використання яких сприятиме 

досягненню мети; до практичної зовнішньополітичної та дипломатичної діяльності варто додати засоби 

кулуарної дипломатії, креативної дипломатії, публічної дипломатії, культурної дипломатії, спортивної 

дипломатії, навіть віртуальної дипломатії.  

Про повагу до України усього світу доводить підтримка, яку ми побачили під час виборів нашої держави 

непостійним членом Ради Безпеки ООН на 2016-2017 рр. Це також досягнення українського 

державотворення і подарунок нашій дипломатії, визнання ефективності та дієвості її дипломатичного 

інструментарію.  

Як підтверджує зовнішньополітична стратегія і дипломатична практика, Україна на сьогодні – це 

надійний партнер для євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва. Україна – це держава, яка 

успішно здійснює реформи національної економіки й політико-дипломатичної системи. Україна – це 

держава, яка є цікавою Європі та світу. Україна на сьогодні – є політико-дипломатичним випробуванням 

для інтеграційних європейських і світових процесів в контексті еволюції модернів. 
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ПОЛИТИКА И МОДА КАК ПУБЛИЧНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ СОЦИУМА 

         Вся социальная жизнь включает в себя действия по алгоритму: разработка, распространение и 

потребление. Мода, как и политика, не просто сферы общественного сознания, но и опредмеченные 

результаты намерений: программы, постановления как особый вид продукции и сами модные изделия. 

Ведь они так же, как и политика объединяют и разъединяют людей по экономическим возможностям, 

конфессиональной принадлежности, идеологии – всему тому, что влияет и определяет наши вкусовые 

пристрастия. Сама модная индустрия как влияет на распространение новых образцов приемлемого – 

неприемлемого в обществе, так и определяется его культурными  и политическими ориентациями. Уже 

выбор начальных материалов зависит от этических ценностей (борьба с мехами), затем – расположение 

фабрик – вопрос дешевой рабочей силы, эксплуатации женского и даже детского труда на швейных 

производствах третьего мира, все это перемножается и делиться на неизбежные сложности 

взаимодействий правительств и промышленных гигантов, транснациональных корпораций, местных 

бандформирований, чиновничества и прочих участников социальной практики. Официальное и 

неофициальное управление, которое несет ответственность за производство; распространение продукта на 
рынке, развитие концепции,  публичная активность в целом, в частности, предполагающая эксплуатацию 

визуальных механизмов восприятия, связей родственных и корпоративных  - все эти маркеры касаются и 

параметров политического влияния. Если подойти с других позиций – каналов восприятия, то наиболее 
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важным для людей является визуальный. Поэтому, так важен внешний вид политика, в который входит не 

только одежда, но весь комплекс дизайнерских ухищрений. При этом, он является, с одной стороны – 

демонстратором и заложником трендов, а с другой – сам со своими соратниками влияет на общественные 

настроения, определяя потребительскую, производственную и финансовую, торговую активность не 

только своих избирателей. Мода во все времена остаѐтся неотъемлемой частью политической 

деятельности.  В то же время, стоит обратить внимание как раз на то, как появляются новые социальные 

институции, переформатируются привычные социальные структуры, находясь под влиянием конкретных 

персоналий, как индивидуальная харизма становится транслятором культурных кодов определенных 

идеологических ориентаций. И тогда, даже самые одиозные тенденции фундаменталистских исканий 

сглаживаются презентабельностью персонажа, чья сдержанность и элегантность представляет  в 

публичном пространстве приемлемые    светские варианты режимов. Так, современные таблоиды не 

устают распространять восхищение по поводу политического деятеля и восточной красавицы Мозы аль-

Миснед. Она же — глава катарского фонда образования, науки и общественного развития, президент 

Верховного совета по семейным вопросам; вице-президент Верховного совета по образованию; 

спецпосланник ЮНЕСКО, и, конечно же,  жѐна шейха Хамада бен Калифа-аль-Тани. Она заслужила не 

только своей деятельностью, а также неповторимым и врезающемся в память стилем. После начала 

правления еѐ супруга Хамада бен Халифа аль-Тани в Катаре был проведѐн ряд реформ, в том числе и 

касающиеся положения женщин в обществе. После нововведений представительницы слабого пола 

получили право на голос,право на вождение автомобиля и право в выборе одежды. Большинство женщин 

получив право в выборе одежды остались в привычном хиджабе, хотя за руль машин согласились сесть с 

большим энтузиазмом. В исламском протоколе сказано, что жена эмира должна одевать максимально 

закрытые наряды, но именно шейха Моза впервые в 2010 году публично предстала перед людьми с 

неприкрытым лицом, выйдя за пределы исламского этикета после принятия реформ. В этом же году 

журнал Forbes зачислил шейху в список топ самых влиятельных женщин [1].При этом она 

придерживается традиций своей страны, сочетая европейский дизайн в рамках дозволенного, с 

религиозными положениями и традициями Катара. Большое внимание в нарядах шейхи Мозы уделяются 

насыщенным цветам, удлиненным нарядам, массивным украшениям, и конечно не стоит забывать о 

тюрбанах, которые стали неотъемлемой частью еѐ образа. Ведь по исламским традициям голова женщины 

обязательно должна быть покрыта. В этом – политика, как деятельность  политика как личности, 

индивидуально привлекательной творческим решением задач, где повседневное и долгосрочное, бытовое 

и возвышенное, тактическое и стратегическое постоянно взаимодействуют. Во многом, благодаря Шейхе 

повысилась инвестиционная привлекательность Катара, что отмечают политические обозреватели из 

разных стран. Так, она является инициатором идеи трансформации Катара в новую «Кремниевую 

долину». С этой целью создан Катарский парк наук и технологий. Парк привлѐк более 225 миллионов 

инвестиций, в том числе от таких ведущих мировых компаний, как Microsoft, Shell и General Electric. 

Стоит присмотреться к деятельности и имиджу, а еще точнее – деятельности имиджем, этой дамы и 

нашим политикам, причем обоего пола.   

Используемая литература: 

1.https://www.adme.ru/svoboda-kultura/ee-vysochestvo-shejha-moza-sheherezada-xxi-veka-1206760/ 
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СТРАТЕГІЇ У ДОСЯГНЕНІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

Що таке «сталий розвиток»? Насправді, це поняття є не новим у світі масової інформації. З англійської 

воно перекладається як «sustainable development», що трактується як «життєдайний розвиток». І все ж 

таки, сталий розвиток-це концепція, яка говорить про те, щоб встановити баланс між сучасним та 

майбутнім поколінням, жити так, щоб нащадки не були обмеженими в ресурсах і жили в безпечному 

навколишньому середовищі. Сталий розвиток-це керований розвиток. Завдяки новітнім цифровим, 

інформаційним та іншим технологіям, можна моделювати можливі варіанти розвитку, передбачувати 

наслідки і обирати найоптимальніші з них. Варто відзначити те, що свій «оптимальний» напрямок 

розвитку має кожна країна окремо, адже розвиток цей відбувається у кожної окремо. Наприклад, США, 

Японія, країни ЄС – це країни, які вже стали на шлях економічного розвитку, але є й такі, у яких цей шлях 

лише починається, чи лише почався. 

Досягнення сталого розвитку у широкому розумінні має такі основні напрямки й аспекти: 

https://www.adme.ru/svoboda-kultura/ee-vysochestvo-shejha-moza-sheherezada-xxi-veka-1206760/
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 Економічний аспект полягає в тому, що розвиваючи господарство, задовільняючи свої потреби 

певними ресурсами біосфери, людство повинне раціонально їх використовувати, щоб не перевищити 

ліміт, який дає нам Природа. Цього можна досягти за рахунок сучасних інформаційних технологій та 

певним аналізом, який допоможе нам оптимізувати кількість ресурсів, інтенсифікувати господарство [1, 

91]. 

 Демографічний аспект. Основним тут є те, що вкрай необхідно ввести демографічний контроль, а 

саме, зробити регульованим народонаселення. В першу чергу це стосується країн, де народжуваність 

перевищує смертність і, крім того, країни з відносно невисокими економічними показниками і таким же 

рівнем життя. 

 Соціальний аспект спрямований на всебічне зрівноваження, а саме: зрівноваження різниці в 

доходах і якості життя між різними країнами, різними групами і прошарками населення [1, 92]. 

 Екологічний аспект. Його досягнення є найбажанішим на сьогодні, оскільки біосфера є 

обмеженою в ресурсах, з кожним роком їх стає все менше, тому потрібно навчитися правильно 

розпоряджатися біосферним потенціалом, вводити певні норми та обмеження щодо його використання.  

 Культурологічний аспект вважається базовим, оскільки на ментальному рівні закладаються 

підвалини єдності. Головна мета - це мислити по-новому. Відкинути всі стереотипи і зрозуміти, що 

єдність національних цінностей і глобальних загальнолюдських пріоритетів і є тим «новим» підходом. 

З власного досвіду можу сказати, що міжнародна співпраця, яка має на меті освічення громадян, молодого 

покоління щодо розумного використання природних ресурсів, пошуку альтернативних джерел енергії, 

справді існує. Більш того, країни Європи такі як Німеччина, Австрія, королівство Нідерланди та інші, 

запрошують молодих та небайдужих людей до себе, щоб на власному досвіді показати, що таке «сталий 

розвиток». На мою думку, така співпраця є найефективнішою, адже маючи певні знання, набувши 

закордонного досвіду та побачивши як все працює, ми власним розумом та працею можемо допомогти 

нашим країнам. Наприклад, ідея з встановлення сонячних панелей на дахах будинків, вітряків ( у місцях, 

де це є доцільним), та використання енергії води скорочує використання невідновних природних ресурсів 

у десятки разів. Всі повинні пам‘ятати про те, що краще і правильніше брати від природи рівно стільки, 

скільки нам потрібно, і не більш того. Це означає жити раціонально, жити у встановлених природою 

рамках і цінувати її багатство. Світовий досвід свідчить, що забезпечення екологічної безпеки, підтримка 

економіки та врівноваження соціального статусу громадян і є формулою для досягнення суспільного 

прогресу. Для досягнення цих цілей, перш за все, необхідне правильне управління та спільна підтримка. 

На щастя, українці готові до такого підходу, але нам потрібно буде багато часу, щоб досягти всіх бажаних 

результатів. 

Список використаної літератури: 
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GOOD GOVERNANCE ЯК ПЕРСПЕКТИВНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Терміни Governance та Good Governance стали активно використовуватись з 1990-х років. Дослівний 

переклад цих термінів (―уряд‖ та ―добрий уряд‖ відповідно) не відображає їх конкретний зміст, надалі 

будемо інтерпретувати термін Governance як «урядування», а термін Good Governance як «високу 

здатність забезпечувати адекватне політичне керування, політичне управління, вироблення адекватних 

політичних рішень» тобто як гармонійне поєднання політичної та адміністративної складових в управлінні 

суспільним життям, і нижче саме термін «гармонійне управління» вживатиметься як переклад з 

англійської. [1] Відомий дослідник Good Governance Мартін Дорнбос вважає, що країни, які розвиваються, 

потребують обов‘язкове впровадження Good Governance задля отримання як фінансової, так і технічної 

допомоги для їхнього національного розвитку. Ця концепція вперше була використана задля більш 

ефективної та прискореної модернізації національного розвитку африканських країн. Основною метою 

якої було наближення принципів управління країною до стандартів розвинених західних націй.[1] Велика 

кількість сучасних дослідників вважають, що Good Governance має вісім основних характеристик: 

орієнтація на консенсус, підзвітність, зацікавленість, прозорість, чуйність, результативність 

та ефективність, рівноправність та інклюзивність, дотримання верховенства права. Цілями гармонійного 

управління є мінімізація корупції, впровадження  врахування поглядів меншин та найбільш вразливих 
членів суспільства під час прийняття рішень. Справедливе законодавство, неупереджене 

правозастосування та цілковитий захист прав людини є обов‘язковим для гармонійного управління. 
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Важливою умовою для неупередженого правозастосування також є неупереджена й непідкупна поліція. 

Що стосується прийняття рішень – воно мусить бути нормованим відбуватися згідно з правилами та 

досягати суспільного консенсусу, а інформація має бути у вільному доступі, де кожен, хто залежить від 

прийнятого рішення, матиме змогу ознайомитись. Гармонійне управління вимагає, щоб процеси 

та інституції мали результат, який задовольняє потреби суспільства та найбільш доцільно використовує 

доступні ресурси. Головною вимогою до гармонійного управління є підзвітність. Громадські та приватні 

організації мають бути підзвітними на рівні з державними установами. Без прозорості та верховенства 

права забезпечення підзвітності неможливе. Щодо України - Революція гідності в 2014 році спричинила 

впровадження низку реформ. Це призвело до залучення великої кількості зовнішніх фінансової та 

організаційної допомог, тож в майбутньому ці борги будуть списані з нашої країни. Невдале 

реформування політичної, економічної й соціальної сфер може призвести до непід‘ємного тягаря 

повернення так необхідних зараз позик  для наступних поколінь. В Україні питання зміни кадрової 

політики державних інститутів, де доволі часто трапляються некваліфіковані чи недобросовісні 

чиновники, ускладняється суперечностями між процедурними формальними та неформальними аспектами 

призначення і звільнення посадовців. Також гостро стоїть проблема інституційного ізоморфізму, - 

політичні інститути прагнуть зберегти притаманну їм форму з минулого чи копіювати зразки за 

зовнішніми ознаками, не змінюючи саму суть функціонування. Тому досягнення бажаної мети шляхом 

заміни посадовців замало, потрібна глибока зміна структурних та функціональних норм діяльності 

політичних інститутів. Проблеми слабких операційних характеристик політично-адміністративних 

інститутів України, браку кваліфікованих кадрів, низької довіра населення тощо також вимагають 

розв‘язку. Тож, реформаційні процеси потрібно направити на вірний напрямок та запровадити Good 

Governance в реальних масштабах часу. Можна зробити висновок, що Good Governance – це ідеал, 

цілісність якого є важкодосяжною. Мала частка країн наблизилась до досягнення цілісного гармонійного 

управління. Але задля забезпечення сталого розвитку людства, Україні, яка наразі далека від стабільності, 

варто прагнути до цього ідеалу з метою його втілення.  
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СЕКЦІЯ 3. 25 РОКІВ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІЙ 

УКРАЇНІ: ПОМІЖ ІМПЕРАТИВАМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ВИКЛИКАМИ 

(НАПІВ)ПЕРИФЕРІЇ 
 

Артисюк Б. А. (м. Київ)  

bodino@ukr.net 

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У РЕЛІГІЙНИХ ПРАКТИКАХ  

У сучасному релігійному світі спостерігається взаємодія різноманітних релігійних практик та традицій. Це 

спричинено посиленням міжнародних зв‗язків у різноманітних сферах життя у рамках глобалізаційних 

змін. У зв‗язку з переходом до постіндустріального суспільства відбувається модифікація 

соціокультурних інститутів у напрямку збільшення кількості форм та цінностей, які вливають на 

формування багатоманіття способів та стилів життя.  

Характерною рисою сучасної релігійної трансформації є суперечливе злиття секуляризаційних процесів та 

релігійного відродження. Суттю останнього є активізація головних світових релігій, відродження їх 

духовних цінностей, поява і розповсюдження впливу нетрадиційних релігійних культів, які знаходяться 

поза системою усталеного релігійного світосприйняття, а секуляризація, в свою чергу, полягає у 

звільненні суспільства від релігійного впливу. Ступінь переконання та глибина проникнення модерних 

процесів на зміну релігійних практик залежить від регіонально-історичних особливостей народу.  

Соціокультурні наслідки науково-технічної революції призвели до переорієнтації релігійної свідомості 

шляхом компрометування ритуалів, викриття таємничості та знецінення релігійних вірувань, які, в свою 

чергу, заміщаються її універсалістсько-космополітичними ідеями. Релігія дискредитується, а на її місце 

приходить наука.  

Урбаністичні процеси сучасного мегаполіса формують нову масову культуру. Місто змушує людину жити 

в антропогенних ландшафтах, з видозміненими традиціями, нетривалими стосунками, що призвело до 

трансформації традиційних норм і до зменшення ролі релігії. На думку Г. Кокса такий технополіс не є 

наскрізно антирелігійним, він відрізняється віротерпимістю, ідейним плюралізмом, прагматичністю та 

атеїстичними настроями. За його словами: «В епоху секуляризованого міста політика замінює метафізику 

в ролі мови теології…Світська розмова про Бога – це божественна розмова про світ» [1]. Тобто, сучасні 

ціннісні орієнтації не залежать від традиційної релігії та церкви, не дивлячись на те, що релігійні процеси 

не залишаються поза суспільної уваги.  

До зміни релігійних практик також можна віднести зміну традиційного сімейного інституту, який раніше 

регулювався виключно релігійними установами. З‗являються нові форми шлюбу, виключаються культові 

обряди створення сім‗ї, народження дітей та ін., що грубо порушує релігійні правила та норми.  

Поява та формування раціональних, позбавлених релігійної складової, видів праці призвело до її 

десакралізації та автоматизації дій людини. Розмірений характер соціокультурних змін давнього 

суспільства перейшов у динамічне, мінливе культурне середовище. Релігія, наука та мистецтво 

перетворюються в індустріальний механізм. Новітня культура утворена з недосформованих моделей 

поведінки, промислового виробництва ідеалів та звичаїв. Проблема морального вибору спроститься до 

вибору технічного вирішення того чи іншого питання.  

Для сучасного покоління, яке втягнуте у «культурне виробництво», характерним стає кліпове сприйняття 

реальності, основними рисами якого є швидка зміна видовищ, споглядання без заглиблення у суть явища. 

Саме так втрачається смисл, змога та необхідність занурення у міркування про внутрішній сенс явищ. На 

основі цього сформувався новий спосіб життя, абсолютно протилежний релігійному та 

загальноприйнятому світогляду.  

Доцільно сказати, що у розвинених країнах відбувається релігійний синкретизм масового світогляду, який 

знайшов смислове відображення в понятті «країни пост християнства». В таких умовах у індивіда є 

можливість вільного вибору елементів вірування, що сприятимуть його духовному розвитку. Зважаючи на 

глобалізаційна процеси спостерігається послаблення ортодоксальності в дотриманні конфесійних уявлень 

та культової практики. У постмодерністському розумінні релігія неминуче втрачає свою найважливішу 

забезпечення солідарності в суспільстві, що врешті решт сприяє реконструкції суспільства.  

Отже, рушійним чинником, що зумовлює трансформаційні процеси у релігійних практиках є вплив 

науково-технічного прориву та його глобальні наслідки. Це процес споріднення економічної та духовної 
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діяльності, поширення новітньої урбаністичної культури, зміна усталеного інститут сім‗ї. Релігійні 

уявлення, що напряму пов‗язані з суспільними відносинами визначають особливості сучасних тенденцій 

еволюції релігійної свідомості, які полягають у розмиванні релігійності, її антропологізації, поширенню 

нових синкретичних форм релігійного досвіду.  

Список використаної літератури:  
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ПРОЕКТ УКРАЇНИ ПІСЛЯ 25 РОКІВ: ПОЛІТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ, РЕВОЛЮЦІЯ ЧИ 

ІНВОЛЮЦІЯ? 

Проект України після 25 років Незалежності зазнав великої кількості перетворень, збурень та впливів як 

всередині країни, так і ззовні. В постійному прагненні розвитку і мирних еволюцій, природної інволюції 

та зародження нових правил та принципів, українці не змогли уникнути революцій і навіть війни. Як 

можна охарактеризувати проект України після 25 років? 

Спостерігається процес інволюції, що собою складає занепад, перетворення або навіть припинення 

діяльності певних державних структур і інститутів, яких отримала Україна від колишнього СРСР у 

спадок. Що цікаво, занепад спостерігався у двох основних державних інституціях: системі держави та 

державної основи – Конституції, доказом чого є низька спроможність держави якісно контролювати 

державні територіальні кордони і власноруч монопольно застосовувати силові примуси. Саме через 

низьку ефективність і корегованість держава не змогла протистояти агресії, подолавши сепаратизм та 

відвернувши економічні спади. Навіть за даними американського соціолога Г. Дердугяна, успадкування 

непридатної до життя радянської моделі примусило переважну більшість пострадянських країн приректи 

себе на поступові спади у всіх сферах політики, економіки, культури, тощо. Насправді вони є надто 

схожими з системою колишнього СРСР, проте значно гіршими за якістю, як і було передбачено 

політтехнологами радянщини. 

В період пострадянського становлення незалежної України влада перейшла від номенклатури до кланової 

системи управління, з абсолютно хижацькими принципами, як наслідок - захоплення держави. Це 

створило прецедент, коли бізнес має керівну роль і визначальний вплив на прийняття державних рішень. 

В Україні Конституція занепадає мабуть з ночі, коли вона була прийнята. Інволюція конституціоналізму 

спостерігається через систематичному вибірковому використанні закону та порушенні самих законів, 

процедури іх ухвалення, систематичному порушенні принципів верховенства права. 

Що цікаво, на дані процеси не впливають зміни влади. Політична доцільність на жаль переважає над 

законністю. 

В Україні триває революція. Попри її небажання ні Росією, ні Заходом, ні колишньою опозицією в 

Україні, вона почалась. В Україні з'явилась критична маса тих людей, що не могли жити по-старому, були 

готовими стати рушійною силою перезаснування держави. 

Політичний етап революції призвів до зміни влади. Далі - перетворення політичних здобутків у соціальні 

наслідки. Російська агресія спричинила в суспільстві процеси росту, руху вперед, але як усякий рух, він 

потребує постійного контролю і направлення для уникнення відхилення від заданого курсу. 

Якщо політична складова участі народу у змінах знижується, то зростає градус напруження в суспільстві, 

а відповідно – протестні настрої. Якщо у Помаранчевій революції в різних формах брали участь 17-18% 

населення України, а в Революції Гідності – понад 20%. Так, в українців за сучасними оцінками 

матеріальні цінності все ще мають переважний вплив на формування світогляду, але кістяк 10-15% 

українців, що стали основною рушійною силою революції, був носієм інших, пост-матеріальних 

цінностей. Яскравим прикладом цьому є добровольчий рух в Україні, а також глобальний процес 

формування і діяльності волонтерського середовища. 

Революція Гідності і війна з агресором пришвидшили процеси формування громадянського суспільства і 

української нації. Дані процеси призводять до зменшення впливу російської культури та свідомості на 

український соціум, що покладе якісні підвалини на майбутнє, навіть на генетичному рівні, прикладом 
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чому є народи Прибалтики. Україна має аналогічно великі шанси перетворитись на повноцінну 

національну державу. 

Найбільш радикальні якісні зміни в історії проходили під час найбільших історичних зламів. Україна – не 

виняток. Кроки щодо реформ, котрі країни західного світу робили десятиліттями, Україна зробила за 

останні три роки. Ціна таких змін надто велика і вимірюється вона життями українських громадян, які 

ризикують, а часто – жертвують своїм життя, захищаючи мирні українські тили і даючи можливість за 

своїми спинами провадити процеси реформування та здорової еволюції. Саме тому критично важливо, 

щоб час таких змін був максимально швидким. В України існує один вибір – зміни. Бажано – еволюційно-

інволюційні. 

Отже, в проекті України після 25 років Незалежності спостерігається одночасне співіснування елементів 

росту та розвитку державності в форматах еволюції, революції і інволюції.  

 

Богуславська О. С., Кравчук А. В. (Київ) 
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ФЕНОМЕН РАДЯНСЬКОЇ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ 

Ввівши в пошукових мережах поняття «соціалізм і капіталізм» одразу можна наштовхнутись на картинки 

радянських гасел типу – «капіталізм узаконене рабство». Інтернет досі кишить плакатами минулих років 

щодо відмінностей капіталізму та соціалізму - це корисно і науково, але лише як історична пам‘ятка тих 

часів.  

Зараз все більше вчених відходить від уявлення їх як протилежних систем, адже попри всі твердження, що 

соціалізм є протилежним капіталізму, в обох цих політично-економічних системах є багато спільного. 

Попри протиставлення соціалізму, як способу зрівняння бідних і багатих на противагу класовій нерівності 

капіталізму, ці суспільства були об‘єднані спільною державною стратегією досягнення рівня провідних 

індустріальних країн.  

Обидві соціальні системи націлювали максимум своїх зусиль і коштів на розвиток науки, в обох з них 

раціональність була принциповою характеристикою ведення державних справ та життя кожного окремого 

індивіда.  

Тут ми вважаємо доцільним порівняти раціональність Радянського Союзу з його соціалістичним 

суспільством та капіталістичну раціональність. Останню глибоко досліджував Макс Вебер. За його 

теорією раціоналізація передбачає наступні пункти: 

1. Організація виробництва на основі бюрократії. 

2. Витіснення та заміна релігії культом інтелектуальності, замість провіденціалізму з‘явилась 

особиста відповідальність. 

3. Встановлення прав лише на основі універсальних законів практикою дедуктивного правового 

мислення. 

4. Заміна харизматичного лідерства партійним механізмом. 

5. Підвищення акценту на дисципліні і вихованні. 

6. Зниження ролі індивідуального новаторства в науці та розвиток колективного мислення. 

7. Поширення в суспільстві державного контролю. 

Як ми можемо спостерігати, за більшістю цих пунктів раціональність радянського союзу подібна до 

капіталістичної. Проте щось все-таки відрізняло ці типи раціональності одну від одної і щоб нам було 

легше це довести варто зануритись в повсякденний світ радянської людини. 

 «Безробіття немає, але ніхто не працює. Ніхто не працює, але план виконується. План виконується, але в 

магазинах нічого немає. У магазинах нічого немає, але у всіх все є. У всіх все є, але ніхто не задоволений.  

Всі не задоволені, але всі – за» - саме так влучно характеризують специфіку радянського життя сьогодні. 

Тобто життя пересічного радянського громадянина було наповнене парадоксальністю – важливою 

складовою їх життя була раціональність, за якою часто слідувала ірраціональність.  
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Цікавим і водночас парадоксальним фактом також є те, що значна частина радянських громадян 

сприймало більшість реалій повсякденного соціалістичного життя, таких як освіта, робота, відносна не 

важливість матеріальної сторони життя, рівність - за істинні цінності, проте часто ті ж люди порушували 

та ігнорували багато норм і правил встановлених партією.  

Тобто певна двоякість самої радянської системи, подвійність її норм, де за маскою турботи про всіх і 

кожного турбувались лише про благо держави, її могутність, породила таку поведінку народу.  

Певною мірою ірраціональність у діях влади, яка замість того, щоб зробити народ задоволеним, 

змушувала його бути задоволеним – продукувала фальшивість у своїх раціональних діях. Саме це і 

послугувало виникненню такого особливого феномену як радянська раціональність.  
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PROBLEMS IN THE MODERNIZATION PROCESSES IN UKRAINE AS A RESULT OF APISTIA: 

THE QUALITY OF SOCIAL CAPITAL 

Any kind of transformations in the society have their roots in the attitudes of the most part of citizens to the 

power. It is a great pity that we have a bad historical experience, embodied in a tradition of behavior options - not 

to be obedient to low, even in the case of general loyalty. So, we face the causes of economic deterioration due to 

the distrust used by officials. I am ready to propose the explanation of this phenomena trough the concept of social 

capital. 

Social capital represents one of the most powerful and popular metaphors in current social science research. It can 

be shown as relations between groups in community that affect personal interactions, social capital has been used 

to explain an immense range of phenomena, ranging from voting patterns to health to the economic success of 

countries. This makes it relevant to research on social aspects of the development of society, among which a 

special place is occupied by the phenomenon of social capital. For example, an interesting social scientist and 

economist like Glenn Loury [1] shows the dependence between the characteristics of human resources and the 

racial income differences. This is true in cases of discrimination against women and minorities and not only does 

it blast the confidence of the power institutions but calls for different misunderstandings in the economy life as 

well. 

One of the most known researchers of modern social life is Coleman, J.  In his work ―Social capital in the creation 

of human capital‖ [2] he grounds the term of social capital which later has spread throughout the social sciences 

and has spawned a huge literature increase that runs across multiple disciplines. He defines social capital as social 

organization constituting social capital, facilitating the achievement of goals that could not be achieved in its 

absence or could be achieved only at a higher cost [3]. Putnam, Leonardi and Nanetti provides a similar 

characterization, as social capital refers to features of social organization, such as trust, norms, and networks that 

can improve the efficiency of society [4]. 

As we can see, all kinds of these definitions emphasize the beneficial effects of the social capital that give a 

trustworthy quality to social aggregates as well, as abovementioned research provides, owes to their composing of 

horizontal links and ties, prosperity possibilities for human being as it is. Like a type of positive group externality 

social capital is assumed to the modernization as promotion doing it. This can give to the Ukrainian society new 

measurements for progress that the externality arises from social organization, in the case that it suggests safety 

and development - main features in capitalization of human resource. Of course, we agree with the position of 

Fukuyama, who emphasizes [5] that only certain shared norms and values should be regarded as social capital. 

The norms that produce social capital must substantively include virtues like truth-telling, the meeting of 

obligations, and reciprocity. 

The most widely used to assess the social capital index was confidence. Evaluation was carried out on two 

aspects: interpersonal trust - trust in people in general; Institutional trust - trust in the institutions that play a key 

role in generating social "rules of the game" (government, business, trade unions and others.). In the context of the 

proposed structure of social capital such estimates can be regarded as estimates of interpersonal and organizational 

components of social capital. Recognition of the fact that social capital - is not only a resource, but also the 

institutional environment, the state of which depends on the efficiency of the use of other types of capital, helps to 

explain why Ukraine, with significant physical, human and natural capital, in the presence of a significant social 

capital deficit does not can count on a worthy place in the world, to ensure adequate standard of living for its 
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citizens and the environment preservation. The strategic objectives in the way of solving the problem of social 

capital deficit in Ukraine are increasing the efficiency of the regulatory role of the country and social justice. 

In addition, it is necessary to take measures aimed at creating an enabling institutional environment in the country, 

to carry out an administrative reform in order to improve the effectiveness of the authorities at all levels and to 

ensure their independence from political pressures; improve the legal regulation; to ensure the rule of law, 

improvement of people's trust in law; develop mechanisms to account public opinion; provide real accountability 

of public authorities and local self-government to expand the functions of the population self-government through 

the transfer of part of the powers of local authorities. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ, ІДЕНТИЧНІСТЬ, ПОПУЛІЗМ - ДОСВІД УГОРЩИНИ 

Для того, аби окреслити бажані напрямки позитивних перетворень для нашої країни, варто звернутися до 

аналізу динаміки соціальних змін на теренах Східної та Центральної Європи, адже не так давно, у 

історичній ретроспективі, ці держави перебували у спільноті «соціалістичного табору», але як вони 

останнім часом опікуються своїми громадянами, вирішують проблеми поточного розвитку та формують 

економічне, культурне, політичне майбуття не тільки для себе, у такому глобалізованому просторі ? 

Відомий соціолог, політолог, учений та політичний діяч нашого часу Андраш Бозокі досліджуючи 

процеси демократизації сучасного світу, післярадянських часів, на прикладі Угорщини, зокрема, 

переконливо показує небезпеки популізму і те, як нездатність соціалістів до ефективного управління у 

кризових ситуаціях приводить до влади правоцентристські сили. Наразі, видається, що така небезпека є 

більш актуальною для Російської Федерації, але для успіху проведення модернізацій них процесів в 

Україні, у єдності їх економічних, науково-технічних, культурних аспектів, необхідно загострити увагу на 

політичних експлікаціях у трансформаціях наших географічних, історичних і, почасти, ідеологічних 

сусідів – зокрема, Угорщини. Такий вибір слушно вважати тим більше актуальним, що цій країні, як і 

нашій, відомі проблеми «модернізації навздогін», через низку схожих історичних обставин. 

Ідентичність як історичне явище інтерпретації та ре інтерпретації зв‘язків між «своїми» й «чужими», як 

спосіб сприйняття та конструювання власної суб‘єктивної реальності, має низку маркерів щодо власного 

визначення. Розведення та ідентифікація чинників того чи іншого шляху розвитку соціуму дає змогу 

окреслити тенденції перетворень, їх ціннісний контент, а це вже обумовлює наявність методологічної 

значущості у відповідних уявленнях про дійсність, а ще конкретніше – спричинює той чи інший формат і 

якість політичних програм. 

 Поєднання представників різних верств населення, формування єдності народу  у його національній 

вимірності на додачу до нехтування внутрішніми протиріччями; перед лицем системної кризи 

Європейської спільноти: ціннісної, культурної, політичної і економічної; за умов недовіри (яка, наразі, 

підсилюється) до управлінських інституцій Євросоюзу – усе це сприяє тому, що критична маса 

налаштованого на практичні зміни  до кращого населення стає визначальною силою форматування 

політичних конфігурацій. Варто зазначити, що певна радикальність політичної поведінки цілком логічно 

кореспондує із етикою фундаменталізму – захист консервативних цінностей, у випадку Угорщини: 

«країну об‘єднує Бог», захист нації як культурної, (а не  лише територіальної) одиниці – «права й свободи 

угорців за кордоном», тощо – усе вищеназване є вкрай заспокійливим, навіть психотерапевтичним в 

умовах «гіпертурбулентного» суспільства, дає відчуття зрозумілості дороговказів та стабільності, хоча б у 
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її ціннісному вимірі, за умов економічної небезпеки. Практично усі наші індивідуальні стратегії 

обумовлені більшою чи меншою мірою своїм походженням від соціальних конвенцій, а ще зрозуміліше і, 

відповідно, комфортніше (як на мене) – від соціальних контрактів (у порівнянні Д.Гюмівського та 

Т.Гоббсівського бачення соціального). Звичайно, коли колективне транскрибування цінностей і 

преференцій не викликає безумовного захоплення у окремої особистості, то її індивідуальна рефлексія, не 

маючи легітимних каналів волевиявлення, перетворюється на фрустрацію, та коли ще зруйновані 

індивідуальні біографії набудуть обсягу критичної маси для суттєвого пере форматування суспільних 

обріїв…Спираючись на популістські сподівання більшої частини населення, суміш соціалістичних та 

націоналістичних лозунгів, маніпуляції із законодавством, використовуючи корумпованість чиновництва, 

яке прагне лишатися при «сильній» владі, сучасні угорські праві демонструють нам суперечливу, але поки 

що дієву модель соціальних взаємодій і неоднозначність вимірів успішності переходу від державного 

соціалізму до ліберальної демократії. 

Популізм відзначається силою пристосуванців – і може доповнювати неоліберальну економіку, та 

необхідно завважити, що і вона виявляється неспроможною вирішити проблеми сучасних соціумів, 

забезпечуючи їм стабільний розвиток. 

Небезпека стати «частково вільною» щодо громадянських свобод країною – це те, чим не може нехтувати 

жодна спільнота, що довго прагнула, як Україна, свободи, демократії, поступу, але може так і не досягти 

їх, не викривши за спокусами «простих» популістських рішень, зневагу «конкурентного авторитаризму» 

(А.Бозокі) щодо власних громадян. 
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ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ: НЕДОЛІКИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ПОЛІТИЧНА  ПРОБЛЕМА 

Перед історичним викликом розвитку модерну на українських теренах ми знаходимося у пошуку тих 

джерел руху та поступу, що могли б допомогти у вирішенні проблем, що постали.  У цьому відношенні 

феномен нерівності, особливо узятий у його культурно-творчому аспекті, може слугувати «пусковим 

двигуном» системних перетворень у суспільстві. Саме з огляду на питання щодо розгортання реалій 

гендерної рівності – нерівності (дослідження цього явища присвячені дані тези), ми можемо прогнозувати 

характер майбутнього розвитку соціальної практики. 

Чинне законодавство українського суспільства проголошує рівність між чоловіками і жінками у 

правовому відношенні, але у поділі праці, і, відповідно, її оплаті існує реальна нерівність[1]. Соціологи, 

політтехнологи та управлінці вказують на необхідність її практичного подолання у системній 

демократизації соціуму. Солідаризуючись із цією позицією,ми разом з тим прагнемо наголосити, що 

неуникні психо-фізіологічні особливості жінок та чоловіків стають на перешкоді гармонійному розвитку і 

суспільства, і особи саме у тому випадку, коли ігноруються. Відомо що сам мозок жінки важить менше, 

ніж чоловічий, але випереджає останній за кількістю нейронних зв‘язків, до переваг жіночої психіки 

належить гнучкість, поєднання логічного і образного мислення (коли раціональна складова інтелекту 

доповнюється його емоційними якостями), налаштованість на комплексне сприйняття та вирішення 

завдань, почасти, вищий ніж у чоловіків, рівень емпатії. З психологічних розвідок  (Ананьєв Б.Г.,Обозов 

М.М. та інші) відомо, що поєднання студентів жіночої та чоловічої статі у академічних групах сприяє 

підвищенню ефективності навчання (до 27% в залежності від вихідних даних та специфіки навчального 

процесу). Жінки та чоловіки здатні надихати й підтримувати одне одного, поділ на статі є природним і 

саме таким описується  й обґрунтовується кожною з провідних релігій світу.  І справа не у тому, що вони 

транслюють певні культурні коди, смисли, рольові репертуари чи виконують охоронну роль щодо 

традицій. Варто звернути увагу на збалансованість гендерних взаємодій у представлених ними способах 

життя. Демонстративна зрівнялівка лише шкодить, виправдовуючи залучення жінок до  професій, які 

реально шкідливі для відтворювальних функцій, особливо з погляду незворотності їх впливу. 

 Відтак, питання гендерної нерівності можна ставити на карб  управлінцям, коли психофізіологічні 

особливості політизуються, а соціальна практика не є чутливою та гнучкою щодо їх урахування. 
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Негативні конотації ідеологічного виміру проблеми гармонізації стосунків криються не у фізіології статі, а 

у психології поділу й надання усім особливостям політичної ваги, стереотипізації якостей та 

характеристик, підходу до їх диференціації як до суспільної ієрархієзації. Дослідження проблеми 

дискримінації полягає як раз у тому, що вирізнення рахується підставою для  надання економічних вигід 

та соціально-статусних преференцій.  Тому фемінізація бідності і наявність  «скляної стелі» для 

кар‘єрного зростання – це питання правової освіченості, громадянської відповідальності, згуртованості, 

врешті решт. І вирішенням цього питання варто займатися усім людям з почуттям власної гідності, не 

залежно від їх статі, спираючись на цінності освіти, розвитку,толерування. Жінки складають більшість 

половини населення у будь-якому суспільстві, тому «зниження для них вхідних бар‘єрів призводить до 

розширення «креативного класу» і є плідним для постіндустріальної економіки»[2;С.49]. Дискримінація за 

будь-якою ознакою є явищем політичним, оскільки стосується питань приступності ресурсів, які 

поділяються у відповідності до попередньої сегрегації і, таким чином, впливають на розмір та якість 

винагороди, адже варто відслідковувати причинно-наслідковий ланцюг « умови праціі - її характер - 

результат». Причому у останній ланці ми маємо справу з далекойдучими наслідками використання - 

формування особистісного капіталу людини: соціального, культурно-символічного, тощо, і, власне, самої 

можливості капіталізації  індивідуальних характеристик у якості соціального ресурсу і рушійної сили 

адаптаційно-перетворювальних взаємодій.  

Глобальний простір сьогодення зорієнтований на інтенсифікацію контактів, плюралізм суспільних 

практик та інституцій, головне, аби потреби людей – жінок, чоловіків, дітей, задовольнялися їх modus 

vivendi  відповідно до їх уявлень та до сукупності законів, як даного конкретного соціуму, так і 

гуманітарної вимірності нашого ноосферного буття загалом, при пріоритетності останнього і його 

відповідній представленості у просторах юридичного та звичаєвого права. Тоді нерівність стане 

кореспондувати із якістю життя, а не з обмеженнями та приниженнями, а питання рівної нерівності 

розглядатиметься  у якості рушійної сили вдосконалення суспільної практики як організаційної цілісності 

культурної багатоманітності.  
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА В ПУБЛІЧНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ 

Поняття «антикорупційна політика держави» є новим терміном у апараті державного правління України, 

проте супроводжує історичний розвиток протягом усіх етапів становлення державності. Ефективний 

спротив та відсіч проявам корупції унеможливлюється за відсутності фундаментального, консеквентного 

та всебічно наукового дослідження її складових, що потребує проведення відповідного вивчення та 

аналізу. 

Дана тема актуалізується постійно у політичному дискурсі нашої держави. Одні дослідники риторично 

розмірковують з приводу можливостей руйнації корупційної системи в Україні (С. Дацюк), полемізують 

про корупцію як системну ваду держави, а інші – мають більш оптимістичні налаштування та прогнози, 

стверджуючи, що перемога  корупції та олігархічних кланів в Україні можливі та реальні  за рахунок 

загальноприйнятих механізмів, однак для їх застосування бракує волі української влади. 

Предметом вичерпних досліджень окремих науковців стали механізми і системи спротиву корупційним 

маніфестаціям, зокрема злочинності, сутність вираження  корумпованих зв‘язків як соціально-політичного 

факту. Проте знаряддя застороги та протидії корупції в  державному апараті  є новим керунком наукових 

пошуків. 

Багато фахівців віддають перевагу правовим  методикам протиборства з корупцією у контексті постання 
сучасної політичної системи, інші - прираховують рішення предмету обговорення із прийняттям і 

застосуванням антикорупційної законодавчої норми. Складність покращення правової конструкції 
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втілення антикорупційної політики в різних органах державної влади не полишає своєї злободенності 

поміж українських науковців. 

У той час, коли місцеві та іноземні дослідники акцентують увагу на підвищенні кримінальної 

відповідальності антикорупційного законодавчого підґрунтя, дивлячись на  практичний вимір - соціологи 

виявили зміну загальновизнаних позицій поміж суспільства починаючи вид  «ідеї посилення жорстких дій 

проти корупціонерів» до «менш радикальних і більш поступальних заходів». 

Спротив корупції та відповідна антикорупційна політика держави є багатокомпонентним  науковим 

питанням, рішення якої вимагає не лише аналізу багатьох частин ділянок науки, але й використання 

міждисциплінарного  підходу. Ця частина потребує наголошення необхідності реалізації 

фундаментальних наукових досліджень, щодо опору  корупції в системі державної служби та публічного 

управління, яких на сьогоднішній день занадто мало, особливо  організаційно-правові проблеми 

противаги корупційним виявам у системі державної служби України. Загалом, у спротиву корупційним 

вираженням вважаються прийнятними всі конструктивні допоміжні засоби. З огляду на існування та 

використання універсальних методів, принагідно зазначити, що різні види корупції потребують 

адекватних специфічних засобів протидії. 

Важливим чинником зниження рівня корупції в Україні серед державних службовців є вдосконалення 

механізму декларування доходів та видатків управлінців, а також членів їх сімей. За результатами 

спеціальних перевірок у 2016р. відповідно 35,1% та 60% виявлених невідповідностей стосувалися саме 

декларування доходів.  

Ще однією важливою складовою антикорупційної політики у науково-практичному вимірі є реалізація 

комунікативних заходів. Запобігання проявам корупції – один із провідних стратегічних векторів 

міжнародної співпраці України. Аналізуючи мультиаспектність антикорупційної протидії та устроїв її 

формування/реалізації, варто зазначити два основних напрями держави у реаізації даного виду політики: 

протидія, спротив (організаційно-правові заходи) та запобігання (профілактичні заходи антикорупційної 

політики кожної держави), яку треба досліджувати як комплекс відповідних впливів (дій), а не їх 

сукупність. 

Отже, складність рішення питання ефективного втілення антикорупційної політики в науково-

теоретичному аспекті визначається її різнобічністю та обмеженою підготовленістю теоретико-

методологічної бази, відсутністю продукування та здійснення цільових антикорупційних зусиль,щодо 

різних аспектів даної діяльності; не наявністю мірила оцінки результативності антикорупційних заходів; 

недостатньою вмотивованістю сучасних стимулів протидії, а відповідно нездатністю забезпечити захист 

від витончених проявів корупції. Діяльність ефективної антикорупційної політики унеможливлюється за 

відсутності глибокого та послідовного наукового забезпечення, без істинної оцінки здійснюваних 

адекватних заходів спротиву, інституціонального та нормативно-правового забезпечення, розвитку та 

становлення антикорупційної свідомості суспільства й інноваційних інститутів громадськості. На жаль, 

рівень реалізації цього комплексу проблем в Україні не можна визнати належним і високоякісним. 

 

Герчанівський Д. Л.  

ЯПОНСЬКА ДЕРЖАВА, ЩО СПРИЯЄ РОЗВИТКУ: ВІЗІЯ Ч. ДЖОНСОНА 

Теза про перманентну кризу у розвитку сучасного українського соціуму розділяється більшістю 

вітчизняних соціологів, існує чимало глибоких та продуктивних досліджень ціннісного, інституційного 

тощо аспектів такого стану соціуму. Очевидно, що Україна потребує на модернізацій ну стратегію, яка б 

стала адекватною відповіддю на кризові явища.  

Суперечливі наслідки неоліберального господарювання спонукають скептично ставитися до 

спроможності політики вільного ринку забезпечити ефективну стратегію наздоганяючої модернізації. 

Натомість продуктивним стає уважний аналіз багатьма дослідниками, від ветерана-теоретика Ч.Джонсона 

до Г.Дерлуг‘яна, траєкторій розвитку держав, які спромоглися у XIX ст.. (Японія Мейдзі або 

Бісмарківська Німеччина), XX ст. (повоєнна Японія та «Азійські Тигри» - Південна Корея, Сінгапур, 

Гонконг і Тайвань) і на межі XXI ст. (Ірландія) втілити ефективну наздоганяючу модернізацію завдяки 

активній та ефективній державній регуляції.  

Ці історичні приклади ефективних модернізацій них стратегій згодом були концептуалізовані у 

соціологічній літературі як «держави, що сприяють розвитку» − термін «the developmental state» був 
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введений до наукового обігу в 1982 році американським соціологом Ч.Джонсоном для позначення 

ефективної моделі держави у повоєнній Японії [1].  

Ч.Джонсон, аналізуючи діяльність МІТІ (Міністерствf міжнародної торгівлі і промисловості), виокремив 

чотири ключових особливості Японії як держави, що сприяє розвитку [2]. Першим елементом є наявність 

відносно невеликої, але ефективної державної бюрократії, укомплектованої найкращими доступними 

управлінськими кадрами. Першочерговим завданням даної бюрократії стало визначення галузей, які 

потрібно розвивати (політика галузевої структури виробництва); другим завданням – визначити найкращі 

методи розвитку обраних галузей (політика раціоналізації галузевого розвитку); і третім – контроль над 

конкуренцією в означених стратегічних галузях з метою забезпечення економічної ефективності та 

стабільності. Це досягалося шляхом застосування ринкових методів державного регулювання.  

Другим елементом стала політична система, в якій бюрократія мала належний простір для впровадження 

власних ініціатив. Тобто сфера компетенції законодавчої та судової гілок влади були зведені до виконання 

«захисних» функцій.  

Третім елементом було поліпшення ринкових методів державного регулювання економіки. Для Японії 

серед основних методів можна виокремити такі: застосування індикативних планів (планів-прогнозів, що 

складаються з метою допомогти господарюючим суб'єктам формувати власні стратегії, виходячи з 

бачення економічного майбутнього державними органами) для окреслення цілей та стратегії розвитку 

економіки вцілому; створення державних фінансових установ з індикативним впливом на грошові 

відносини; періодичний перегляд податкових пільг та їх активне застосування; створення числених 

постійно діючих форумів для перегляду діючої політики, обміну думками та аналізу коментарів і 

зауважень; передача певної частини державних функцій приватним та напівприватним організаціям 

(JETRO – Японська організації зовнішньої торгівлі, Keidanren); створення неконсолідованого 

інвестиційного бюджету, що фінансується окремо від загального державного бюджету; антитрастова 

політика, спрямована більшою мірою на досягнення міжнародної конкурентоспроможності, ніж суворо 

регламентуюча внутрішню конкуренцію; впровадження державного ліцензування та створення 

відповідних інстанцій.  

Четвертий елемент – це регулюючі організації, такі як МІТІ. Ця установа, створена з метою формування 

промислової політики, регулювала питання планування, забезпечення оборотним капіталом, податкової 

політики, розвитку енергетики, вітчизняного виробництва, зовнішньої торгівлі і т.д. Ключовими 

характеристиками МІТІ стали: невеликий розмір, непрямий контроль державних фондів, вертикальна 

структура комітетів, виконання функцій науково-дослідного центру. Близьких аналогів даної організації у 

світовій політекономічниій практиці не було.  

Японську політику держави, що сприяє розвитку, у більш чи менш вдалий спосіб наслідувало багато 

країн: Південна Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг. Однак жодна з азійських країн не копіювала 

японський досвід повнісю, але з тою чи іншою мірою успішності адаптувала під локальні реалії. Дехто 

доопрацював вихідну модель (наприклад, державно контрольований чеболь – аналог дзайбацу – в Кореї), 

інші ж відмовились від засобів обмеження неконтрольованого та диспропорційного економічного 

зростання, що призвело, наприклад, до неодноразових спалахів інфляції в Китаї. З 

ростання економічних показників у кожній з цих держав підштовхнуло зростання в прилеглих регіонах – 

за рахунок торгівлі, інвестицій, появу конкуренції. Китайська Народна Республіка протягом 1990х років 

також намагалась адаптувати японські установи під свої коммуністичні реалії у спробі позбавитись 

командної економіки, однак одночано впроваджувала і деякі неоліберальні принципи, тому її траекторія 

розвитку є складнішою. За межами Японії і інших держав, що сприяють розвитку, таке зростання часто 

відбувалося без керуючої організації на кшталт МІТІ, або така мала значно більш обмежені повноваження, 

як це було у випадку IDA (Агентства з розвитку промисловості) ключового інституційного актора в 

Ірландії в рамках стратегії держави, що сприяє розвитку [3].  

Таким чином досліджуваний Ч. Джонсоном досвід побудови японської держави, що сприяє розвитку може 

стати плідним матеріалом для аналізу можливих девелопменталіських стратегій з метою винайдення 

потенційних шляхів розвитку для нашої держави.  
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ГЕНДЕРНІ НЕРІВНОСТІ В СФЕРІ ОСВІТИ 

Не зважаючи на кардинальні модернізаційні процеси в Україні, проблема гендерної нерівності в сфері 

освіти все ще залишається актуальною. Інформатизація та комп‘ютеризація населення, нажаль, не 

впливають на об‘єктивізацію його поглядів щодо можливості рівності жінок та чоловіків. Стереотипи 

більшості залишаються на патріархальному рівні і це проявляється в усіх ланках – починаючи з побуту, 

закінчуючи організаційними інститутами держави. Система освіти віддзеркалює вищесказане у всій його 

повноті. Хоча з початком 20 століття майже всі жінки отримали право здобувати освіту, урівнятися в 

професійній та науковій діяльності з чоловіками не вдалося й досі. Вища освіта стала ще одним 

аксесуаром для вдалого заміжжя. Хіба така рівність відповідає омріяним та бажаним європейським 

стандартам? 

Перша розглядувана проблема стосується чіткого розмежування жіночих та чоловічих спеціальностей. 

Тобто, не зважаючи на те, що станом на 2014 рік зі студентів ВНЗ 52,3% були представниками жіночої 

статі, далеко не всі галузі науки вважаються однаково привабливими для чоловіків та жінок. Так 

інформаційні технології та інженерія є прерогативою чоловіків, серед жінок же найпопулярнішими 

напрямками є гуманітарні науки та мистецтво. Тут варто зазначити, що за даними Державної служби 

статистики, найбільший дохід мають українці, які працюють в ІТ-сфері (до 100 тис. грн), а середня 

зарплатня жінок на початку 2016 року становила 3966 грн [3]. 

Повертаючись до гендерних проблем освіти в Україні, хочеться підмітити, що з підвищенням наукового 

ступеня, відсоток жінок досить стрімко падає. Лише третина докторів наук – не є чоловіками. Хоча 

кандидатів наук-жінок, за деякими даними, навіть більше, ніж представників сильної статі. Це знову ж 

таки тягне за собою фінансовий аспект – нижчу зарплатню, оскільки за науковий ступінь до заробітної 

плати додаються надбавки. Тобто жінки, які працюють в сфері освіти, отримують менше, хоча працюють 

більше (опитування Центру дослідження суспільства, проведене в 2013 році показало, що середня 

кількість аудиторних годин у жінок складає 17,4, тоді як в чоловіків – 16,5). І за три роки ніяких суттєвих 

змін з цією ситуацією не відбулося [1]. 

До речі, не зважаючи на те, що освіта є однією з найбільш фемінізованих галузей, вперше за все існування 

незалежної України лише в цьому році Міністром освіти і науки України стала жінка. Це великий крок в 

подоланні гендерних нерівностей в освіті, ба більше – в усій політиці. Хоча поки що суттєвих змін, окрім 

12-річної шкільної програми, ми не помітили. Зі слів самої Лілії Гриневич, її реформи стануть помітними 

через сім років. Сподіватимемось, що наступні покоління школярів та студентів зможуть гідно оцінити 

роботу Міністра освіти жіночого роду.  

За три роки до того, як посаду Міністра зайняла жінка, Кабінетом Міністрів України було затверджено 

Державну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року 

[2]. Серед багаточисленних пунктів розв‘язання проблеми є виконання на постійній основі робіт із 

впровадження гендерних підходів у систему освіти. Зважаючи на те, що в період 2013-2016 р.р. ми були 

безпосередніми учасниками цієї самої системи освіти, в одному з кращих технічних ВНЗ України, можемо 

з власного досвіду оцінити і гендерні підходи, і кампанії, спрямовані на подолання стереотипних уявлень 

про роль жінки і чоловіка, а, точніше, їх досить інертне впровадження. 

Таким чином, в сфері освіти, як і у всіх інших сферах життя гендерні нерівності існують. Це виражається і 

в фінансових аспектах, і в можливості кар‘єрного росту, і в наявності жіночих та чоловічих галузей науки, 

та навіть у людському ставленні до цієї проблематики. Якщо не брати до уваги гарно відлагоджені 

стереотипи, а також репродуктивні функції, – реалізація яких під силу лише жінкам, що дещо гальмують 

кар‘єру, можна стверджувати, що найбільшою проблемою є недостатність конкретних дій для вирішення 

проблем нерівності. Школярам і студентам майже невідомий термін «гендерне виховання». Старше 

покоління переконане, що головна функція жінки – виховувати дітей і бути хорошою дружиною. 

Незрозуміло лише, чому забувають про відповідальне батьківство та роль батька у соціалізації дитини. І 

якщо на теренах України вирішення даної проблематики має дещо формалізоване значення, укріплене 

більш на теоретичних постулатах, то в зарубіжних країнах, зокрема Німеччині, Великобританії та Франції 

програми усунення гендерних протиріч у сфері вищої освіти реалізовуються вже протягом тривалого часу. 
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Будемо сподіватися, що українські програми колись працюватимуть так само відлагоджено і дадуть 

жінкам змогу досягти успіху не лише в справах сімейних, але і сприятимуть їх ефективній реалізації у 

сфері науки, освіти та подальшому кар‘єрному зросту. 
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ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛАСУ ПРЕКАРІАТА В СУЧАСНОМУ 

СУСПІЛЬСТВІ 

Одночасно з появою і поширенням політики гнучкої зайнятості у світі спостерігається підвищення рівня 

соціальної нерівності. Всі матеріальні і фінансові ресурси у все більшій мірі зосереджуються в межах 

невеликої групи людей, як в світі, так і в Україні. У 1980-1990-і рр. в індустріально розвинених країнах 

практично закінчила існування лейбористська модель держави загального добробуту: різко скоротилося 

число робочих місць з довгостроковими гарантіями зайнятості та відповідним соціальним забезпеченням. 

Фактично відбулася відмова від вирішення проблеми стійкої занятості, «захищеної праці». Соціологи 

зафіксували широке поширення феномену нестабільної трудової зайнятості – «прекарізації зайнятості». 

Поняття «прекаріат» утворено від двох слів (від лат. precarium - нестійкий, нестабільний, негарантований) 

і «пролетаріат», яке свого часу означало клас, відчужений від результатів праці та експлуатований в 

інтересах буржуазії. Звичайно, люди з тимчасовою зайнятістю і сезонною роботою в тій чи іншій мірі 

завжди були в кожному суспільстві в усі періоди його існування. Але в сучасний період розвитку 

суспільства ці групи стали представляти не епізодичне, а стійке явище, яке має тенденцію до постійного 

збільшення. Прекаріат – це досить бідні люди, які уособлюють відчуження від результатів своєї праці, 

піддаються особливим формам експлуатації їхніх знать, вмінь та кваліфікації. В цю групу входять люди, 

які не мають постійного місця роботи, залучені в «нелегітимний» сектор ринку праці, внаслідок чого вони 

мають урізані соціальні права та обмежений соціальний статус. 

Цей клас почав утворюватись під впливом ідей та політики неолібералізму в 1960-1970 рр. Неоліберали 

були переконані, що соціальні гарантії для робочого класу, поступки профспілкам неминуче призведуть 

до уповільнення економічного зростання, прискоренню деіндустріалізації та зниження ефективності 

виробництва. Неоліберали заперечували роль держави у вирішенні економічних проблем, не підтримували 

ідеї централізованого планування та регулювання. Їхньою ціллю було перекласти тягар ризиків, всі 

турботи суспільного та особистого життя на плечі самих людей. Ця політика максимально звільняла 

роботодавців від відповідальності за існування підлеглих. Явище прекарізації обумовлено низкою 

факторів: економічною нестабільністю, відсутністю гарантій працевлаштування, відсутністю професійної 

ідентичності, збільшенням частки нестандартної зайнятості. 

Прекаріат складається з декількох груп населення. 

Перша група - це частина працездатного населення, яка постійно працює на тимчасовій роботі. Вони, як 

правило, не мають оплачуваної відпустки,  практично відсутня можливість професійного та кар‘єрного 

росту. 

Друга - люди, які працюють неповний робочий день. Цій групі доводиться працювати більше, але 

робітники отримують меншу винагороду за свою працю аніж повинні. 

Третя – це безробітні. Згідно з даними Держстату кількість зареєстрованих безробітних в Україні за 

вересень 2016 року була 341,5 тис. осіб, що становить 1,3% населення працездатного віку. 

Четверта група – це представники так званих креативних професій. До неї відносять спеціалістів по 
інформаційним технологіям, програмістів, веб-дизайнерів та інших, які зайняті фрілансом. Вони також 

досить незахищені, позбавленні соціальних гарантій, стабільності та впевненості в майбутньому. Їхній 

заробіток досить нестабільний та непостійний. 
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До п‘ятої можна віднести мігрантів та людей, які виконують замовлення або надають послуги іншим 

фірмам. У них досить обмежені права, праця нижче оплачується, їм не гарантуються більша кількість 

соціальних благ. 

До класу прекаріату відносять також стажерів та студентів. Це люди, які претендують на те, щоб зайняти в 

суспільстві та на ринку праці стійке положення. Саме вони перебувають в стані невизначеності, 

погоджуючись на випадкові та непостійні види зайнятості, які зазвичай оцінюються нижчу їхніх 

можливостей. 

Таким чином, соціологи мають справу з принципово новим соціальним утворенням - прекаріатом, який в 

даний час ще навряд чи можна назвати повноцінним класом інформаційного суспільства. Його соціальні 

групи не виробили почуття солідарності, слабко або зовсім не організовані, поки що лише смутно 

усвідомлюють політичну програму і не мають узгодженої ідеології. Прекаріат все ще, висловлюючись 

марксистськими категоріями класового аналізу, є «класом в собі», який стоїть на порозі перетворення в 

«клас для себе». Він вже став стійким соціально-класовим утворенням, яке об'єднує величезні маси людей 

і закріплює їх у статусі постійної тимчасовості соціального становища і виразного розуміння ущербності і 

обмеженості в реалізації своїх можливостей і здібностей. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ: НА ШЛЯХУ РОЗГОРТАННЯ ПРОЦЕСУ 

Проблема модернізації в Україні стає все більш актуальною з огляду на нові глобальні та регіональні 

реалії. Робота в цьому напрямку ведеться достатньо інтенсивно, але вищеозначена проблематика потребує 

перманентного уточнення та конкретизації у світі, що постійно змінюється. І якщо теоретична складова 

знайшла відображення у розробках відомих закордонних та українських вчених то практичні кроки на 

цьому шляху останнім часом тільки набирають обертів. 

До цієї діяльності підключаються відомі як вітчизняні, так і зарубіжні діячі. Вважаємо за доцільне згадати 

й одного з представників французької школи геополітики, що безпосередньо займається проблемами 

України з системної та управлінської кризи, а саме Бернар-Анрі Леві. Він, як один із засновників школи 

«Нової філософії» та автор книги «Варварство з людським обличчям» з самого початку політичних рухів 

2013-2014 років виступав за територіальну цілісність нашої держави та в рамках своєї громадсько-

політичної діяльності заснував неурядову міжнародну організацію Агенція модернізації України (АМУ). 

Ще 2014 року на міжнародних форумах, відомих як «Віденські круглі столи» розвивалася ідея створення 

цієї агенції та в рамках підготовки до організації  були проведені заходи під назвами «Агропромисловий 

сектор України як основа економічного розвитку», «Регіональної та міжнародної кооперації» та «Україна 

в Європі: мир і розвиток» і  2015 року на форумі «Україна завтра» була започаткована Агенція з 

модернізації України. 

Серед завдань цієї організації на перший план винесені пошук інвестицій в реальний сектор економіки 

України через залучення провідних експертів та розробка програми реформ, що матиме практичну 

імплементацію на 25 років. 

Задекларована програма модернізації України містить два напрямки: аналіз кроків, які мають бути 

здійснені з метою інтеграції України до європейської спільноти і економічна частина  - розвиток різних 

галузей української економіки та залучення необхідних коштів і визначення їх розмірів. 

Напрацьований матеріал було викладно у програмних документах обсягом більше 400 сторінок, де 

здійснений не лише аналіз ситуації, що склалася, а й прораховані вірогідні ризики та подальший хід 

втілення результатів роботи провідних зарубіжних експертів в практику розбудови громадянського 

суспільства України, напрямку економічного зростання та інтеграції в процеси сталого розвитку. 

За час, що минув від створення Агенції, цікавлять результати її діяльності. На це виданню «Ліга» Леві 

зазначив, які позитивні зміни відбулися в Україні за останні два роки: «Є два найважливіших. Перше - 

наявність боротьби з корупцією та економічні реформи. Так, є незадоволені їх ходом, проте зміни 

почалися. І друге - військове протистояння російської агресії. І ще важливіше, що відбувається це все 

одночасно. Це дуже рідкісний випадок, коли країна в стані війни знаходить можливості для 
реформування. І все це робиться в Україні під керівництвом президента Порошенко. Йде війна, але не 
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дивлячись на бої, був запущений план реформ. Це дуже рідкісний випадок, коли країна в стані війни 

знаходить можливості для реформування». 

 Відтак, можна зазначити, що Україна стала на шлях модернізації, що механізми модернізації задіюються 

не лише на теоретичному, а й на практичному рівнях, і досить симптоматичним тут є те, що нашу країну 

підтримують відомі і авторитетні вчені, письменники, науковці, експерти, діячі культури серед яких не 

останнє місце посідає Бернар Анрі-Леві. 
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ВПЛИВ ДЕМОКРАТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ НА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ 

Проблема політичного режиму навіть на сучасному етапі розвитку суспільства залишається актуально. 

Так, за індексом демократії, складеним журналом «Economist Intelligence Unit»,  на 2010 рік відсоток країн 

в яких панує автократичний режим становить 32.9%.[1] Тому питання, яким чином демократичні 

інститути впливають на зростання економіки залишається актуальним.           

Цьому питанню було присвячено багато робіт.[2,3,4] Їх результати досить неоднозначні. У своїй роботі я 

би хотів виділити декілька чинників(як позитивних так і негативних), які на мою думку впливають на 

зростання економіки демократичних країн. По-перше, через те, що правителі демократичних країн 

обираються строком на декілька років, в них відсутні довгострокове планування. Вони реалізують 

політику ,що веде до зростання доходів у короткостроковій перспективі, що далеко не завжди гарно 

відображається на довготривалій перспективі[5]. По друге, демократія не завжди ефективніша за 

автократію через те, що на неї чинять тиск різні коаліційні групи, що не зацікавлені у зростанні 

суспільного об‘єму грошей, а скоріше у збільшенні своєї долі у ньому. По трете,  чим бідніший середній 

виборець, тим більший запит на перерозподіл він створює, що врешті веде до зростання оподаткування. 

Це призводить до зростання цін на товари та  послуги, що скорочує споживання та суспільний добробут[6]                                     

До факторів, які навпаки стимулюють економічне зростання можна віднести те, що політична конкуренція 

підвищує продуктивність праці за рахунок стимулювання інновацій та впровадження кращих практик. У 

конкурентній системі вище шанси, що кращі технологічні, технічні чи організаційні ідеї знайдуть 

практичне використання. По друге, демократична влада демонструє краще управління за авторитарну. Як 

мінімум тому, що режим диктатора завжди страждає від нестачі об‘єктивної інформації. Тоді як випадку 

демократії існує багато джерел інформації, що висвітлюють проблему з різних боків (незалежна преса, 

опозиція), що дає змогу робити правильні рішення. По трете, авторитарній режим більше страждає від 

корупції чиновників у державному апаратів, ніж при демократичних режимах. У диктатора менше 

інструментів контролю за діяльністю державного апарату, тому більше можливостей для корупції. Таким 

чином, можна сказати, що демократичний режим характеризується більш стабільним економічним 

зростанням, хоча при правильному управлінні автократичні режими зростають швидше. 
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СИЛА КУМІВСЬКИХ ЗВ’ЯЗКІВ 

Відправною точкою у дослідженні сили зв‘язків була стаття американського соціолога Марка 

Грановеттера, що була опублікована на початку 70х років та мала назву «Сила слабких зв‘язків». На 

думку Грановеттера, сила характеризується співвідношенням трьох ознак: тривалість знайомства та 

частота контактів, емоційної інтенсивності (взаємної довіри), та взаємодопомоги (реципрокних послуг), 

які притаманні певним стосункам. Публікація викликала неабиякий резонанс, здобувши своїх сторонників 

та противників. Сьогодні концепція ―сили зв‘язків‖, не зазнавши емпіричного виснаження, залишається   

для наукової дискусії. 

Так, Грановеттер досяг помітного успіху досліджуючи процес соціальної мобільності на ринку праці. Він 

дійшов висновку, що сила зв‘язків між індивідами корелює з результатами їх спроб знайти роботу. Ной 

Фрідкін з каліфорнійського університету, в результаті застосування інструментарію Грановеттера, 

стверджує, що знадобиться ще багато емпіричних досліджень щоб здійснювати коректну інтерпретацію 

функціональності сили зв‘язків. Зокрема він веде мову про неочевидну значущість сили слабких зв‘язків. 

Пітер Марсден і Карен Кемпбелл зробили неабиякий уточнюючий внесок, апробувавши комплексний 

інструментарій. Зазначаючи, що визначення інтенсивності стосунків за допомогою темпоральних 

показників не завжди виправдане, натомість дослідники привертають нашу увагу до категорії 

«близькості», або емоційної інтенсивності є найкращим індикатором серед усіх доступних, для 

визначення сили зв‘язків. Едвард Луман актуалізує питання трансформації зв‘язків у сучасних мегаполісах 

та наголошує на одному з ключових питань урбаністики: наскільки макроструктура міського середовища 

може бути описана в категоріях мікроструктури, міжіндивідуальних зв‘язків. В ході своїх досліджень, 

науковці одночасно проливають світло деякі аспекти концепції сили зв‘язків та зіштовхуючись з новими 

суперечностями, формулюють нові питання, чим живлять актуальність теми. 

Одним з паттернів організації стосунків, що досі практикується в українському суспільстві є кумівські 

зв‘язки. В ході попереднього дослідження ми пропонували розуміти під кумівством – різновид соціальної 

спорідненості; стосунки, що встановлюються між дорослими людьми на підставі хрещення дитини або 

дітей. Останні кілька століть на території України встановлення кумівських зв‘язків, як правило, є 

дотичним до ритуалу хрещення. Однак ця практика існувала до приходу християнства. Витоки ритуалу 

встановлення кумівських зв‘язків лежать далеко за часовими межами існування християнської традиції. 

Кумівство практикується в межах родинних стосунків, що в свою чергу є частиною системи суспільних 

відносин. Так, відбувається створення стійких неформальних мереж між індивідами. Тут ми можемо 

говорити про двосторонній вплив: їх характер, функції, способи підтримки, з одного боку, є наслідком 

впливу зовнішніх факторів, а з іншого - вони своїм відтворенням та поширення справляють вплив на 

«вищий рівень». Таким чином, кумівство відбиває суспільні зміни та функціонування інститутів. Детальне 

дослідження може бути джерелом інформації та підстав для вивчення явищ та процесів макрорівня. 

В ході емпіричного етапу дослідження соціальної дійсності відбувалось за допомогою поєднання якісної 

та елементів кількісної методики. Так, головний акцент було зроблено на глибинних інтерв‘ю, результати 

яких уможливлювали виявлення опорних точок та імовірних тенденцій. Отримані дані сформували 

уявлення про якісне наповнення зв‘язків та забезпечили опорні точки для розробки кількісного 

інструментарію. 

Тема має великий евристичний потенціал, однак на поточному етапі найбільш актуальним є питання сили 

зв'язків, яке дасть нам можливість розуміти їх функціональність у ширших контекстах. Йдучи шляхом 

поєднання наявної методології для вивчення сили зв‘язків ми плануємо дослідити силу кумівських 

зв‘язків та виявити їх функціональність в сучасному українському суспільстві. Отримані дані можуть 

наблизити нас до відповіді на одне з ключових питань: наскільки такий паттерн виснажує або живить 

суспільство. 
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ПРОСТИТУЦІЯ В УКРАЇНІ: ПОШУК ШЛЯХІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМИ   

Болісний перехід України до капіталізму викликав поширення багатьох форм девіації, боротьба з якими 

вимагає комплексної і зваженої державної соціальної політики. Проституція одна з найактуальніших серед 

них. За приблизними даними 250 тис. в Україні займається проституцією. Цей тип девіацію є загрозою для 

суспільства, особливо молоді,серед повій поширеними є наркоманія, алкоголізм, венеричні захворювання, 

ВІЛ-інфекція, СНІД. Понад 500 тисяч українок у борделях країн Євросоюзу (дані ООН) надають 

сексуальні послуги клієнтам. З даними КМІС 2009 р.,56% повій не мають роботи і не здобувають освіту, 

8% є студентками вузів, 3% - студентками технікумів, 2% - вчаться в ПТУ, 0,3% - є школярами. Середній 

вік проститутки складає 26,8 років. Причини поширення проституції є різними, тому актуальним є 

комплексний державний підхід в соціальній політиці: відсутність бажання навчатись, неблагополучні 

сім‘ї, невдачі у пошуках роботи і фінансові труднощі,безконтрольність і байдужість інституцій освіти і 

органів влади до позашкільних занять дітей, підлітків і молоді і т. д. Повії часто є жертвами фізичного та 

психологічного насилля з боку своїх сутенерів та клієнтів. Серед них зростає смертність від алкоголізму, 

наркоманії, суїциду. Часто повії, задіяні в секс-індустрії, тісно пов‘язані і з іншими кримінальними 

діяннями: продаж наркотиків, співучасть в крадіжках, шахрайстві. 

В нашій державі не має комплексної соціальної політики профілактики проституції та роботи з категорією 

осіб, зайняті в даній індустрії. В останні роки від деяких депутатів парламенту і представників 

правоохоронної системи з‘являються пропозиції легалізувати проституцію і, таким чином, цей вид 

індустрії взяти під контроль держави. Так, в 2015 р. був зареєстрований законопроект, що передбачає 

узаконення проституції в Україні. За статусом повії – фізичні особи-підприємці, які на платній основі 

надають послуги інтимного характеру. Законом передбачається регулювання таких послуг і встановлення 

правових бар'єрів (медичні огляди, вікові обмеження). Чи є ефективним вирішення даної проблеми в 

Україні таким чином? В країнах Заходу підходи до проституції є різними. В Німеччині та Нідерландах 

проституція дозволена, але в той же час законодавчо регулюється, наприклад, стосовно вікового цензу, 

ліцензування борделів. Політика їх уряду не керується в даному випадку моральними критеріями і є 

прагматичною, маючи на меті зниження рівня насильства і злочинів, поширення захворювань, що можуть 

передаватись статевим шляхом. Протилежний законодавчий підхід в таких країнах, як Швеція, де платні 

сексуальні послуги є протизаконним і передбачають штрафи для клієнтів в якості кримінального 

покарання. При цьому країни, які застосовують  абсолютно протилежні підходи відносно цієї індустрії, є 

зразково успішними. Зниженню злочинності сприяло як виділення на початку 1980-х спеціальних зон для 

вуличної проституції в Нідерландах, так і криміналізація платних сексуальних послуг в Швеції, яка 

затвердила Закон про заборону проституцію. Кількість повій істотно знизилась, громадяни Швеції стали 

менш привабливими для торгівлі людьми. На нашу думку, легалізація проституції в Україні через 

слабкість правоохоронної системи і інституті в держави, і навряд чи створюватиме можливості її кращого 

контролю. В Україні поширеними є випадки поєднання соціальних ролей сутенерів і працівників 

правоохоронною системи. Легалізація проституції може зумовити скоріше негативні наслідки: торгівлю 

людьми,корупцію, поширення наркоманії і венеричних захворювань. 
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КОРЕЛЯЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ПРАКТИК УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ 

 Соціальні трансформації  не залишають незмінними ні систему цінностей суспільства, ні освітні 

практики, ні зміст особистого релігійного світу людини, ні пріоритети ідентичності «хто я  є  в першу 

чергу». Найбільш актуальним ця теза е для інтелектуальної частини молоді – студентства.  

Аналізуючи роль і значення студентства у соціальному житті українського суспільства слід зазначити, що 

студентська молодь є «презентатором» як потенціалу  позитивних змін так і актором соціальної 
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нестабільності. У цьому контексті для нас цікавим є «поле релігії»  і «поле ідентичності» українських 

студентів. Тобто змістовне наповнення релігійних знань, цінностей, установ молоді та їх кореляція з 

ідентифікаційними практиками. 

Актуальність дослідження «релігійного поля» студентства дуже добре аналізує відома сучасна англійська 

дослідниця-соціолог Сильвия Коллінз-Мауо (Sylvia Collins-Mayo). Вона звертає увагу на три фактори, які 

пояснюють  соціальне замовлення на дослідження релігійного світу молоді. 

По-перше. Помітні зміни релігійного профілю молоді.  Традиційний вираз християнства знижується, 

релігійне нерізноманіття стає  все більш  помітним. Ці зміни становлять питання   про формуючу віру, про 

ідентичності, про роль  релігії в освіті, в суспільних відносинах. По-друге. Тиражування у Світі 

релігійного екстремізму заставляє передбачати радикалізацію   релігійних настроїв молоді. По-трете. 

Соціологи спостерігають збільшення частки інтелектуальної молоді,  які не в змозі ідентифікувати себе з 

будь якою організованою релігією і шукають джерела духовності поза організованими релігіями [1]. 

Соціологічні дискурси про кореляцію релігії та ідентичності презентуються, як правило, у наступних 

наукових стратегіях. Перше: релігія – це вираження глибокого відчуття  єдності з мікро і макро - 

спільнотою. По-друге: релігія виступає як фактор впливу на формування  соціальної  ідентичності, «хто 

я?» По-третє: релігія як  background для формування особистості  у контексті релігійності молоді та 

пошуку ідентичності. Кореляція між релігією та ідентичністю може залежати від цілого ряду  факторів, 

таких як, інтенсивність  релігійної  солідарності, ступені впливу  мікро-спільноти  на індивідуальну  

поведінку,  ступені впливу батьківського авторитету. Емпіричні ілюстрації до дискурсу про кореляцію 
релігійних практик  і ідентичності. Автор даних тез є співавтором загальнонаціонального опитування 

студентства України: «Міжетнічні відносини в Україні: студентський погляд». Дослідження  було 

проведене    Соціологічним центром імені М.П. Драгоманова, Центром  евалюації науково-освітніх та 

соціальних програм   з 15   грудня  2014 р. по березень 2015 року.  Опитування проводилося в п‘яти  

регіонах України:  Схід, Захід, Південь, Північ, Центр.  

В опитуванні використовувалася багатоступенева вибірка: стратифікована, кластерна і випадкова  на 

останньому ступені. Загальний обсяг вибірки становив 890 респондентів. Дослідження пріоритетів 

ідентичності у середовищі студентів (відповідь на питання «Ким Ви себе, передусім, вважаєте?») 
показало розподіл значущості ідентичності наступним чином: громадянська, громадянином України 62%, 

громадянином Світу 11%, етнічна, представником свого етносу, нації 9%, локальна, мешканцем села, 

району чи міста, в якому Ви живете 7%, регіональна, мешканцем регіону (області чи кількох областей)  

4%, європейська,  громадянином Європи 3%, пострадянська, громадянином колишнього Радянського 

Союзу 1%, інше  3%. 

«До якої релігійної спільноти Ви себе відносите»? До православних 65%, до греко-католиків 12%, до 

протестантів  3%,  не можу визначитись 3%, до буддистів 1%,до іудеїв 1%, до мусульман1%, до римо-

католиків 1%, ні до якої 12%, до іншої 2%. «Яку роль відіграє релігія в Вашому житті?» Скоріше 

важливу, чим не важливу 36%, дуже важливу 25% , скоріше не важливу, чим важливу 15%, не важливу 

14%,  важко сказати 10%. Двомірний розподіл  відповідей на питання «Яку роль відіграє релігія в Вашому 
житті?» і «Ким Ви себе, передусім, вважаєте?» презентує наступний результат: дуже важливу роль 

релігія відіграє  у житті студентів з  локальною ідентичністю 37%, етнічною 27%, європейською 22%, 

громадянською 15%, регіональною 15%,  світовою 13% і пострадянською 8%. Під логічне пояснення 

підпадає зв'язок локальної ідентичності (мікро-спільнота) і визнання важливості релігії у своєму житті. 

Інші кореляції потребують складного аналізу. 

Список використаних джерел: 

1. Sylvia Collins-Mayo Religionand Youth : Published July 28th 2010 by  Routledge, 302 pages, Hardcover. 

«Rockand Theology»  www.rockandtheology.com/?tag=sylvia-collins-mayo 
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ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 

ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН 

У 90-х роках ХХ ст. більша частина соціалістичних країн почала перехід до ринкової економіки. 

Командно-адміністративна система не могла забезпечити стрімкий економічний розвиток та підвищення 

рівня життя, беручи до уваги тогочасний  науково-технічний прогрес. Тому з‘явилася потреба у низці 
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реформ та переходу до ринкової системи, в умовах якої можливий подальший розвиток. Утворилося 

багато нових незалежних держав. Загалом вони є індустріальними або аграрно-індустріальними країнами і 

ведення господарської діяльності не поступається економічно розвиненим країнам. Проте, країнам 

постсоціалістичного простору не вистачає грошових та технічних ресурсів, новітніх методів у сільському 

господарстві та промисловості. Постсоціалістична система економіки прийшла на зміну соціалістичної, у 

якій держава володіла всіма ресурсами, які використовуються у виробництві. Тому нова економіка 

сформувалася внаслідок політики приватизації, тобто заміни державної власності на приватну. Також, 

особливостями ринкової економіки є: 

1) Торгові і фінансові посередники стають системою керування; 

2) Вільне переміщення матеріально-технічних ресурсів; 

3) Власником визначається виробнича структура, структура управління, обліки контролю; 

4) Перехід від жорстко встановленого цінотворення до визначеного попитом і пропозицією; 

5) Обмежене втручання держави в господарську діяльність. 

Важливо врахувати фактори, які також впливають на зміну економічної структури. Взятий курс на нових 

партнерів для економічної співпраці призвів до небезпеки втрати ринків збуту та перспектив подальшого 

розвитку технологій; зменшення вагомості впливу держави призвело до неконтрольованості економіки; 

масова приватизація не змогла поповнити бюджет держав, тому скорочено зарплати державним 

службовцям та соціальні виплати. Початок економічного розвитку на засадах ринкової економіки 

покладено, але ще потрібно багато зусиль та реформ для покращення рівня життя цих країн. Польща, 

Чехія та Угорщина поки що займають лідерські позиції у даній сфері серед постсоціалістичних держав. 

Розвиток людського потенціалу є показником розвитку суспільства, тобто комплексом умов життя 

людини у всіх сферах її існування та діяльності. Підвищення соціально-економічних умов і рівня життя 

членів суспільства, гарантія рівності та стабільності здійснюється соціальною політикою держави. 

Галузями її діяльності є: керування суспільними взаєминами в державі; вирішення соціальних проблем та 

проблем екології; створення документації, що врегульовує відносини між керівниками та робітниками; 

розподіл прибутку громадян і надання їм  захисту, гарантій та робочих місць; розвиток освітніх, 

лікувальних та культурних закладів. Країни постсоціалістичного простору мають привілеї, адже можуть 

черпати досвід більш розвинених країну сфері соціальної політики. Одним із напрямків політики можна 

вважати підвищення соціального та економічного захисту працівників шляхом залучення їх в управління 

підприємством. Політична культура, що сформувалась у країнах постсоціалістичного простору не була 

можливою в нових умовах, тому головним напрямком стало впровадження демократичних засад. 

Створення нової політичної культури є важливим фактором, що сприяє підвищенню стабільності 

політичної системи. У кожній державі впровадження  демократичної політичної культури відбувалося 

своїм шляхом, в залежності від особливостей етнічних та міжнародних умов. Зміни відбуваються на двох 

стадіях:перш за все, зміна політичної свідомості і поведінки мас, а також зміна культури діяльності 

політичних інститутів. Перебудови в соціальній системі проходять, основуючись на впливі  переважаючої   

політичної  культури. Тобто, якщо подивитись з двох сторін, то можна дійти висновку, що політичні 

інститути та процеси є наслідками політичної культури, але з іншого боку  вони самі формують її. Отже, 

процес утвердження демократичної політичної культури в  постсоціалістичних  країнах  ще 

продовжується  і  вона  має  особливості  перехідного  типу. Він  характеризується  великою 

багатоманітністю  політичних  поведінок  і  різним  рівнем  участі  соціальних  суб‘єктів;  поділом  

населення на  соціальні верстви, між  якими заточуються конфлікти та відсутністю  толерантності; 

високим ступенем  несправедливості. Подальші   можливості  розвитку   політичної  культури 

визначаються  істотними змінами влади, утвердженні демократії в управлінні, процвітанням  суспільства  

та   забезпечення   прав  і  свобод громадян. 
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ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНІ НАЦІЇ: ЗАХІДНИЙ ПРОЕКТ МОДЕРНУ ТА ВИКЛИКИ ПІДНЕСЕННЯ 

СХОДУ 

Наразі питання, де знаходиться Україна в контексті світового прогресу, стоїть дуже гостро. Адже, 

переживши дуже масштабну революцію, люди чекають на конкретне покращення та чіткий план дій. 
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Також, тяжкий перехід з соціалістичного режиму збільшив час на побудову стабільності та пріоритетів. 

Ми йдемо вперед, зупиняючись перед перешкодами, проте, не завжди їх вдається владнати. 

На сьогоднішній день Україна знаходиться в непростому становищі. Це стосується не тільки АТО на сході 

країни. Кожен день ми повинні пересилювати себе, робити правильні рішення, бути сміливими та 

кращими, ніж ми були вчора. Адже, країна - це люди. На країні відображаються всі наші думки та дії. 

Якщо хочеш змінити країну, почни з себе. Після революції у людей почали змінюватись пріоритети, що 

призвело до того, що вибудовується нація лідерів – людей, які можуть відповідати за свої вчинки та бути 

сміливими у своїх думках. В першу чергу, це молодь, яка у всі часи відчувала зміни. За два роки ми 

бачимо нечуваний прогрес, наприклад, у сфері неформальної освіти, де кожен день люди реалізовують 

свої ідеї та створюють стартапи. Ми повинні вибудувати свою стратегію розвитку, орієнтуючись, перш за 

все, на свої пріоритети, а не на потреби Заходу. На кожному кроці чутно: «Ми – це Європа», «Ми 

рухаємося у Європу». Так, ми повинні рухатися вперед, брати приклад з европейських країн, які не 

поступаються у якості освіти, економіки,але перш за все, потрібно підняти наші «скарби», розібратися, що 

потрібно розвивати, що побудувати заново, а що знищити. І тільки після того, як ми дійсно станемо 

незалежними від думок інших країн і станемо країною з гідним життям для кожного громадянина, ми 

зможемо на рівних умовах приймати чи спростовувати умови договорів, які нам пропонують. Неможливо 

весь час знаходитися у стані невизначеності. Після революції ми зрозуміли, що нарешті можемо 

відстоювати свою точку зору, можемо діяти. Проте, треба знати, що робити. Отже, в такий складний 

період змін, де кожен день трапляється щось нове, важко встигати за таким темпом. Кожен час ми повинні 

бути свідомими. Брати участь у побудові нової країни на новому рівні, спираючись на думку кожної 

людини, якій не байдуже. 
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНИХ  ПАРТІЇ В УКРАЇНІ 

Сьогодні, політичні партії як організації є головним та невід'ємним елементом демократичного 

суспільства. Вони виражають суспільні інтереси, продукують нові ідеї розвитку країни та є загальним 

показником настроїв громадськості. Українська держава з її демократичним ладом політичної системи 

взяла за основу такий принцип: «суспільство – партія  – держава». Держава та суспільство разом 

об'єднуються у цілісний інститут, основне завдання якого полягає у забезпеченні  «прихильності» 

державного апарату до громадських потреб та інтересів. 

Українська партійна система разом з її політичними партіями має свої специфічні особливості.  В Україні 

партії отримали значний вплив на арені політичних відносин,  вони гарантували собі представництво в 

органах влади, але їх діяльність не відповідає основам демократичного ладу. Як результат здійнялась 

потреба метризації функціонування політичних партій та значних реформ у політичній системі. 

«Ідеологія політичної партії – це система орієнтирів суспільства. Українські політичні партії не мають 

чистої ідеології і це призводить до радикалізації центризму чи соціалізму» (―Вектори трансформації 

ідеологій політичних партій України‖, Примуш М.В.). 

Політичні партії зазнають трансформацій не лише від поведінки електорату , а й від прямої 

підпорядкованості знаходженню партії у в ладі чи опозиції . Курс перетворення ідеології партій полягає у 

подоланні догматичної порожнечі . Трансформації залежать від електоральних потреб громадян , що 

підпорядковуються економічному розвитку держави, при цьому вони можуть значно різнитись, 

починаючи з помірковано-радикальних до радикальних. 

Можна сказати, що одним з векторів трансформації  є більш глибша радикалізація канонічних фундаментів 

партій. Догматичні основи політичних партій значною мірою отримають залежність від електорального 

настрою соціуму,що ніяким чином не слугує прогресу партій в контексті політичних інститутів. 

Українські виборчі сили дуже емоційні і провідним для них видається не  мета в глобальному масштабі , а 

лише тим часове та швидкісне рішення гострих та найбільш наболілих проблем суспільства. Знаходження 

виходу з гостро-наболілих проблем  як основна ціль електорату, змінює вектор догми політичних партій до 

більш абстрактного характеру. При цьому важливішим є не самобутність та незвичайність ідей , а словесні 

прийоми риторики керівників. Це визначає входження у списки партій не політичних діячів, а діячів 

світського життя, які вміло орудують засобами риторики та схиляють на свій бік пасивну частину 

виборців. 
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Державний лад направляє політичну партію, яка перебуває при владі  не за для того аби просувати 

програми покращення стану населення загалом , догматичних гасел та канонів партії . Переконання більш 

не є основним аспектом  у політичній партіі,̈ з часом вони відходять на нижчий щабель значущості. 

«Партії в нашій країні створюються у більшості випадків перед виборами та під певного лідера. Їхні назви 

абсолютно різні і частіше за все, джерелом їх фінансування виступають різні олігархічні клани, які за 

рахунок використання великих грошових активів стають відомими якраз перед виборами. Отже, є партійні 

проекти, ними користуються як важелями впливу та застосовують владні повноваження для особисто-

корпоративних інтересів» (газета «День», М. Примуш). 

Українське суспільство ще не доросло до усвідомлення тих проблем, які б мали вирішувати політичні 

партії. Становлення "цивілізованої" багатопартійності в Україні прямо пов‘язане з прийняттям і 

затвердженням «Закону про політичні партії». Державний апарат правління має впливати на цей процес, 

допомагати становленню та функціонуванню громадсько-політичних об‘єднань — важливих складників 

громадянського суспільства. 

Отже, українські партії зберігають подальшу атомізацію розвитку: збільшується їхня кількість, але не 

якісні показники. Утім зберігається чітке розмежування на партію влади та опозицію, між якими йде 

гостра політична боротьба, а не пошук єдиного рішення. Розмаїття ідеологій українських політичних 

партій сформували тенденції їх розмежування: українська держава більше не має політичних партій з 

класичними ідеологіями; політичні сили збільшились кількісно, деякі з них існують як технічні (провідна 

ціль останніх — це перемога на місцевих виборах з метою просування лідера по мажоритарному окрузі); у 

діяльності партійної системи відсутня електоральна підтримка, що пов‘язана із за циклюванням на 

керівникові партії та його персональному рейтингу. Фактично сучасна ідеологія зазнає трансформацій в 

українському партійному розвитку, зберігається відсутність належного представництва лівих та 

центристів. Це призвело до того, що зараз йде мова про ступінь правового раціоналізму в риториці деяких 

політичних сил, це зокрема «Правий сектор» і «Свобода». Окрім цього, керівники більшості політичних 

партій, яких нині налічується біля 300, не розуміють ідеологічних принципів. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ «АНДЕРКЛАССА» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНСКОЙ 

РЕАЛЬНОСТИ 

Украина, будучи подвержена постоянным экономическим кризисам и политическим революциям, 

является идеальной ареной для формирования масштабного и многообразного андеркласса. 

Экономический кризис, состояние вооруженного конфликта, девальвация гривны, безработица – все это, 

вместе с депрессивными настроениями в соседних государствах, кризисом Европы и гнетущими 

событиями в арабском мире способствует расширению андеркласса. Андеркласс – это низшие слои 

общества, преимущественно состоящие из алкоголиков, мошенников, наркоманов, проституток и 

нелегальных мигрантов. Проблему андеркласса на территории стран бывшего СНГ разрабатывает 

российский социолог Т. И. Заславская, которая вводит в обиход термин «десоциальзированное социальное 

дно». Согласно определению Заславской для социального дна характерна отчуждѐнность от «социальных 

институтов большого общества, компенсируемой включѐнностью в специфические криминальные и 

полукриминальные институты. Отсюда следует замкнутость социальных связей преимущественно в 

рамках самого слоя, десоциализация, утрата навыков легитимной общественной жизни» [1]. Другой 

известный российский исследователь общества В. Л. Иноземцев относит к представителям низшего 

класса, включающего в себя андеркласс, 13-15% всего населения, находящегося за гранью бедности. сюда 

же относятся и те, чей доход не превышает половины средней зарплаты наемного рабочего. Таким 

образом, низший класс не полностью исключается из общественной жизни, но представляет серьезную 

угрозу стабильности общества при его объединении [2]. В условиях усугубления финансового кризиса, 

население Украины все более явно ощущает последствия нового резкого сокращения масштабов 

производства и, как результат, сокращение рабочих мест. Доказательством массового сокращения рабочих 

мест в производстве служит тот факт, что на момент получения независимости в 1991 году количество 

нанятых работников в Украине превышало 25 млн. человек, а на сегодняшний день этот показатель 

приравнивается к 11 млн. То есть количество работников сократилось больше чем в половину. За период с 

1991 года по 2009 население Украины также сократилось на 6.3 млн., то есть абсолютная потеря 

населения приравнивается к 12% постоянного населения
 
[3]. Рыночные изменения сильно ослабили 

факторы, которые не позволяли бедной части населения Украины «сползать» на социальное дно. Данные 
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тенденции приводят к возникновению маргинальных групп, а также к маргинализации маргиналов, при 

которой единожды исключенные из определенной группы индивиды повторно исключаются уже из 

другой группы. Вследствие подобных изменений на рынке Украина практически лишилась таких сфер 

производства, как высокотехническое машиностроительство, приборостроительство и т.д. В условиях 

превращения «острого» циклического кризиса в затяжную и системную стагнацию количество людей, 

которые на достаточно продолжительное время оказываются без работы резко увеличивается, и 

приходится, в основном, на две группы: рабочие предпенсионного возраста и молодые кадры, которые 

впервые выходят на рынок труда. Именно в условиях кризиса увеличиваются проявления такой тенденции 

как постоянное расширение негативной периферии. Молодежь и пенсионеры активно вытесняются на 

периферии общества, маргинализируются и люмпенизируются
 
[4].  Все эти тенденции приводят к тому, 

что численность андеркласса в Украине резко увеличивается. Андеркласс в Украине, как и странах 

Западного мира, имеет особенность собираться в определенных районах или ареалах. Так, если речь идет 

о столице или городах миллионщиках, то количество антисоциальных индивидов в общей массе не 

составляет большой процент населения, тем не менее, в каждом большом городе в Украине есть 

неблагополучные районы, где скапливаются маргиналы и представители андеркласса. Если говорить о 

небольших городах и селах, то количество асоциальных элементов в таких городах будет значительно 

выше. Многие граждане Украины живут за чертой бедности и промышляют нелегальными формами 

заработка для обеспечения своей жизнеспособности. Территориальное зонирование городов и сел на 

успешные и бедные кварталы характерно не только для Украины, однако на примерах украинских городов 

как нельзя лучше можно увидеть контраст в уровне жизни богатого населения и бедного. Большие 

скопления маргинализированых элементов приводят к криминализации районов и к количественному 

расширению андеркласса за счет того, что подрастающие поколения проходят социализацию среди 

асоциальных элементов. 
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ПОРУШЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ГІДНОСТІ ПІДЛІТКА ЯК ПЕРЕДДЕВІАНТНИЙ СИНДРОМ 

Підлітковий суїцид,як результат приниження гідності та честі, є досить актуальною проблемою сучасного 

суспільства, особливо в Україні, де згідно зі статистичними даними на рік здійснюється 34,5 тисяч 

дитячих самогубств на 100 тисяч. Поняття «переддевіантний синдром» вводить Ф.Патакі, пояснюючи 

його як симптом або комплекс симптомів, що призводять до стійких форм девіантної поведінки. 

Підлітковий період умовно прийнято обмежувати з 11 до 17 років. Це час експериментів, бурхливих 

сплесків емоцій та переживань, період нестійкого формування особистості. В психологічній науці 

стверджується, що у підлітків віком від 11-14 роківне рідко загострюється агресивний стан в період, коли 

шкала цінностей ще не сформована, але вже присутнє прагнення до власного самоствердження, розвитку 

індивідуальності.  

Надмірна агресивність – перша ознака психічного відхилення. В звичайних школах серед усіх школярів 

близько 10%дітейз гіперактивністю та бракуванням уваги. Саме ця група підлітків найчастіше виявляє 
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імпульсивну та патологічну агресію до інших дітей. Школярі, які пережили фізичне чи емоційне насилля 

від однолітків можуть страждати від цього протягом всього життя. В більшості випадків, жертвою 

вибирають дитину нижчу по соціальному статусу за кривдника. Існує велика кількість випадків 

принижень дітей з благополучних сімей, які не мають достатнього авторитету у колективі та не можуть 

дати відсіч знущанням з боку однолітків. Саме ця група є найбільш вразливою та найбільше потребує 

допомоги, насамперед, зі сторони близьких та спеціаліста, коли сама дитина не спроможна подолати 

проблему.  

В перехідний період у індивідуума формується уявлення про себе, як особистість, формування моделей 

поведінки та установки для подальшого дорослого життя. В більшості випадків жертві приниження важко, 

а іноді просто неможливо знайти вихід з ситуації. Всі образи вона починає сприймати як інформацію, 

певний сигнал від оточення, що з нею щось не так, це, в свою чергу, формує комплекс неповноцінності, 

який призводить до замикання підлітка у собі, фокусування на власних переживаннях, тоді відбувається 

поступовий процес десоціалізації. Дитина починає мати справжній стан депресії, якщо нічого не 

змінюватиметься, то це призведе до суїцидальної поведінки. 

Суїцидальна поведінка – аутоагресивні дії, свідомо та навмисно направлені на позбавлення себе життя 

через зіткнення з нестерпними життєвими обставинами. У 9 з 10 випадках такі спроби самогубств є 

криком підлітка про допомогу, підлітковий суїцид – демонстративний. У всьому світі серед підлітків 

самогубство – третя за частотою причина смерті, 80% з них живуть у благополучних сім‘ях, притому з 

гарним інтелектуальним потенціалом.  

 До спеціалістів сім‘ї звертаються вкрай рідко, зазвичай, батьки навіть не підозрюють про суїцидальні 

думки своєї дитини, про наявність серйозних проблем. На сьогоднішній день кожна родина може 

звернутися до психолога, які є підготованими спеціалістами і можуть розрядити обстановку та вплинути 

на здоров‘я і життя дитини. 

Отже, найбільш ефективним рішенням даної проблеми є, в першу чергу, допомога дитині з боку 

найближчих людей – турбота батьків, їхня зацікавленість життям власної дитини, приділення достатньої 

уваги до неї. Дуже важливим при цьому є надання дитині можливості вільно говорити про те, що її турбує, 

навчити ділитися про власні проблеми та бути вкрай обережними в своїх словах та вчинках. Якщо батьки 

відчувають, що не в змозі допомогти дитині впоратися з внутрішніми переживаннями, необхідно 

звернутися до психолога на сімейну терапію, обов‘язково всім разом,ні в якому разі не пускати ситуацію 

на самоплив. Необхідно переконати про тимчасовість проблем, повернути віру в себе, та пам‘ятати про 

права самої дитини, прописані в Конвенції ООН для захисту від неправомірних цькувань. 

Кожна дитина має право на визнання власної індивідуальності, право на власну честь і гідність, право на 

підтримку сім‘ї, на право бути почутою. 
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ВЛИЯНИЕ ФЕМИНИЗМА НА РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ 

Феминистическое движение во многом изменило представление о роли женщины в обществе и о 

возможностях самореализации женщины в сфере политических отношений. Стоит заметить, что и до 

этого исторического события женщины не были исключены из числа управляющих и власть имущих, но 

случаи такие носили редкий и скорее исключительный характер. 

С появлением и продвижением демократических институтов и органов управления обострился вопрос о 

роли женщины в выборе власти и о непосредственном участии в принятии общественных решений. 

Истоки феминистического движения можно наблюдать с конца ХVІІI века. Так, к примеру, Олимпия Де 

Гуж прославилась своей работой «Декларация прав женщины и гражданки» датированной 1791 годом. 

Впоследствии,  писательница была казнена за свою идеологию, но ее слова и мысли носили судьбоносный 

характер: «Если женщина достойна взойти на эшафот, то она достойна войти и в парламент»[2]. Началом 

организованного движения считается 1848, когда в Сенека Фоллз (штат Нью-Йорк, США) прошѐл съезд 

по защите прав женщин под лозунгом «Все женщины и мужчины созданы равными»[3]. По итогам 

голодовок, митингов и организованных выступлений женское население многих государств уже к началу 

ХХ века получило ряд политических прав наравне с мужчинами. Конвенция ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин была принята в 1979 году [3], но уже к этому времени в некоторых 

государствах женщины были избраны в органы власти: Сиримаво Бандаранаике в 1960 году возглавила 
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правительство Шри-Ланки, первой женщиной-президентом стала Изабель Перон в 1974 году (Аргентина), 

Беназир Бхутто стала главой правительства в мусульманской стране в 1988 году в Пакистане (стоит 

заметить, что большинство мусульманских стран не признает конвенцию ООН и изменения политических 

прав и свобод женщин здесь сильно ограничен религиозными представлениями). 

Таким образом, понятие женщины в политике сейчас стало не феноменом, а, скорее, закономерностью, 

имеющей своих сторонников и противников. Последние часто ссылаются на сложившиеся стереотипы о 

том, что управление государством – дело мужское и в нем нет места для женщин с их эмоциями, 

чувствами и принципами. Такому объяснению нет объективных доказательств, так как на данный момент 

на политической арене можно встретить женщин, справедливо носящих титул самых влиятельных людей 

планеты, которые проявили себя в различных экономических и социальных условиях, кризисах и 

подъемах государства. Так, к примеру, Ангела Меркель - первая женщина на посту канцлера в Германии, 

уже более десяти лет занимает свою должность и славится урегулированием внешних конфликтов, а также 

строгим отношением к экономической и социальной политике внутри государства. Мишель Бачелет в 

2014 году была повторно избрана на пост президента Чили, ее грамотная экономическая политика и 

социальные реформы сделали ее любимым политическим деятелем своего народа. Президент Республики 

Корея - Пак Кын Хе – активно ведет переговоры за запрет на ядерное оружие. На сегодняшний день 

список женщин, ставших успешными политиками и лидерами достаточно велик. Нельзя сказать, что путь 

к власти для них был легким и единообразным, многие вели тяжелую борьбу с оппонентами, попробовали 

роль политических изгнанников и заключенных, и, самое главное – тяжело и усердно работали, чтобы 

добиться успеха, ведь там, где мужчине простят его несовершенство и неопытность, за женщиной будут 

тщательно следить и анализировать. 

В Украине приняты все необходимые законы, которые декларируют равные права женщин и мужчин. Тем 

не менее, на сегодняшний день в нашей стране только 12% женщин участвуют в принятии решений в 

политической сфере страны, в то время как женщины, составляют 54% от общего население [4]. 

Существует ряд общественных организаций, которые направлены на ликвидацию политической и 

правовой безграмотности с целью увеличения степени и широты гендерного кругозора. Журнал «Фокус» 

ежегодно определяет список самых влиятельных женщин нашей страны [5]. В 2015 году лидирующие 

места в этом списке, к примеру, заняли Яресько Наталия (в бывшем - министр финансов), Гонтарева 

Валерия (первая женщина на посту главы НБУ), Пинчук Елена (основатель фонда АнтиСПИД») и др. 

В ряду случаев женщины сами отказываются занимать какие-либо лидирующие позиции в обществе. Это 

связанно во многом с природной целью – реализовать себя в семье, быть хорошей женой и матерью. В 

представлении некоторых такая позиция идет в разрез с активным участием в политической жизни. 

Мужчины скорее стремятся реализовать себя прежде всего в работе и обществе, прилагая большие усилия 

именно в этой сфере.  

Но ни один из этих факторов не может отрицать возможности женщин в политике, так как последняя 

является настолько широкой сферой деятельности, имеющая разнообразие проблем и их решений, 

искусством, призванным быть познанным по-своему, и женщинам есть, что сказать, сделать и как 

усовершенствовать этот мир. 
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ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ПОДОЛАННІ ГЕНДЕРНОЇ АСИМЕТРІЇ 

(УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ)  

«Гендерна асиметрія» є поняттям одного синонімічного ряду з такими поняттями, як «гендерна 

нерівність», «гендерна дискримінація», проте, на відміну від них, вживається в більш нейтральних 

контекстах. Процес конструювання гендерної асиметрії як асиметричної репрезентативності обох статей 

має багато вимірів: соціально-економічний, релігійний, культурний, політичний. Якщо в країнах ядра 

гендерна асиметрія проявляється, переважно, у площині культурно-релігійній, то в (напів)периферійній 

Україні гендерна асиметрія пронизує всі вищезазначені виміри.  

Незважаючи на велику кількість нормативно-законодавчих актів, що регулюють гендерну взаємодію на 

інституційному рівні (основоположним є «Закон про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і 

чоловіків», прийнятий у 2005 р.), на рівні дискурсивної влади, що регулює повсякденні практики, 

проблема асиметричної гендерної взаємодії є досі невирішеною.  

Освіта традиційно залишається тим інтитутом, що забезпечує продукування і трансляцію суспільно 

важливих цінностей, необхідних як для збереження соціально- культурної рівноваги суспільства, так і для 

створення передумов для його динамічних трансформацій. Між тим, гендерна експертиза сфери освіти 

демонструє нам гендерний дисбаланс як на організаційно-структурному, так і на предметно- змістовному 

рівнях. Аналіз організаційно-структурного рівня освіти, попри яскраво виражену фемінізацію даної галузі 

(78,3 % жінок), дає можливість прослідкувати кореляційні зв‘язки між рівнем закладів освіти та 

представництвом чоловіків на вищих щаблях освітньої управлінської ієрархії (40% чоловіків-керівників 

середніх навчальних закладів, 90% чоловіків-керівників вищих навчальних закладів) [1]. Предметно-

змістовний рівень актуалізується через «приховані навчальні плани», що мають на меті збереження 

гендерного дисбалансу за рахунок впровадження і закріплення гендерних стереотипів.  

Політична сфера, попри декларовану і законодавчо закріплену рівність прав і можливостей чоловіків та 

жінок, теж далека від гендерно збалансованого представництва. За матеріалами «Фінального звіту за 

результатами ґендерного моніторингу на місцевих виборах 2015 року в Україні» напрошуються невтішні 

висновки стосовно збереження тенденцій попередніх років: чим вищий рівень органів представницької 

влади, тим менша кількість у ньому жінок-депутаток [2].  

Як видно із вищезазначених прикладів, джерела гендерної асиметрії містяться не в нормативно-правових 

актах, які насьогодні є гендерно нейтральними і збалансованими, а у вкорінених гендерних стереотипах, 

ригідність яких не дозволяє їм динамічно змінюватися паралельно з суспільними трансформаціями.  

Саме на основі гендерних стереотипів у масовій свідомості закріплюються уявлення стосовно бінарних 

опозицій маскулінного-фемінного, що сягають витоками біологічно- есенціалістських поглядів і 

найповніше втілюються у концепції патріархату. На цьому грунті чіткіше простежується гендерна 

поляризація, андроцентризм з притаманними їм гендерно-рольовими наборами «справжньої жінки» та 

«справжнього чоловіка», за допомогою яких відбувається засвоєння і відтворення гендерних стереотипів, 

що є важливими компонентами гендерної соціалізації.  

В сучасному постіндустріальному суспільстві інформаційно-комунікативний простір, сформований 

засобами масової комунікації, виступає одним з основних агентів соціалізації. За допомогою медіа-

технологій можна впливати на механізми руйнування або підкріплення гендерних стереотипів, якими 

супроводжується процес гендерної соціалізації.  

ЗМК пропонують суспільству патерни поведінки, що регламентують соціальні взаємодії невеликою 

кількістю базових фреймів. Наразі гендерностереотипізовані фрейми вітчизняного медіапростору, попри 

його видову і жанрову різноманітність, експлуатують два базових образи: чоловіка-годувальника та 

жінки-берегині.  

Це прослідковується на прикладі рекламних роликів, кіно- і телепродукції (особливо так званих «мильних 

опер»), різноманітних соціально- політичних ток-шоу. Враховуючи потенціал засобів масової комунікації 

у процесах гендерної соціалізації і гендерної стереотипізації, що виступають джерелами гендерної 

асиметрії, важливо продукувати і транслювати такі смисложиттєві цінності і орієнтири, які б дозволяли 

індивідам моделювати поведінкові стратегії і тактики, виходячи з конструктивістської парадигми гендеру, 

що втілюється у ідеї гендерної рівності і паритету.  

Тоді проблема гендерної асиметрії поступово втратить свою актуальність.  
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В 

НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 

Політична система України тісно пов‘язана з сукупністю засобів та методів виконання державної влади, 

основним з яких являється політичний режим. У структурі політичних інститутів провідне місце займає 

державна влада, вона виступає представником усього суспільства. Політичний режим є важливою 

характеристикою функціонування політичної влади. Він символізує її взаємовідносини з суспільством, 

рівень участі громадян в управлінні державою, об‘єм прав і свобод людини. Історичні традиції і рівень 

політичної культури народу впливають на характер політичного режиму. 

В Україні сформувався свій унікальний політичний режим, що по суті поєднує в собі демократичний і 

авторитарний режими. Підтвердженням цьому є ряд ознак: можливість обрання народом представницьких 

органів влади та органів місцевого самоврядування, юридична рівність громадян, взаємна відповідальність 

держави і особистості, дотримання на практиці принципів конституційності і законності; реальну 

політичну владу здійснює вузьке коло політичних діячів, присутність обмеженого плюралізму, наявність 

диференційованих відносин між народом і державою.  

На даному етапі населення та політична влада України мають досягти згоди в інтересах та поглядах. 

Існуючі демократичні сили повинні об‘єднатись і тоді вони отримають підтримку усього українського 

народу. 

Завдяки своєму географічному і геополітичному розташуванню 25 років тому Україна була 

високотехнологічною країною, яка займала передові місця у таких галузях, як машинобудування, 

суднобудування, аерокосмічній, хімічній, радіоелектронній та військовій промисловостях. Маючи в 

своєму розпорядженні величезний об‘єм ресурсів, технології, трудолюбивих і талановитих людей Україна 

могла конкурувати з будь-якою країною світу, диктувати свої ціни на ринку, мати незалежну економіку. У 

тому, що наша країна на початку свого самостійного шляху затвердила себе як незалежна, самодостатня, 

прогресивна держава, не було і сумнівів. Завдання, яке лягло на плечі політичних лідерів – це зберегти 

надбання предків, дати можливість людям втілювати свої ідеї, і поступово робити кроки в подальшому 

розвитку економіки. 

На сьогоднішній день, економіка України помітно занепала. Причини: тотальне зниження імпорту і 

експорту, збільшення витрат на озброєння, запровадження недосконалих ринкових важелів. Можна 

сказати, що Україна знаходиться в прірві бідності. Щоб забезпечити відновлення і подальший ріст 

економіки, потрібно модернізувати виробництво, налагодити нові ринкові відносини, вирішити проблеми 

зайнятості населення, створити умови аби зменшити явище тіньового капіталу. 

Дотримання вище згаданих правил стане ключем до процвітання країни. В Україні підвищиться рівень 

життя населення, зникне безробіття та зміцняться позиції на світовому ринку. Завдяки неосяжному 

багатству природніх ресурсів, трудовому і науковому потенціалах народу, вдалому географічному 

положенні та впровадженню інновацій у сферу промисловості – можна створити сприятливі умови для 

стрімкого розвитку економіки нашої країни. 

Аналізуючи рівень розвитку людського потенціалуУкраїни, можна стверджувати, що він значно нижчий 

ніж, урозвинених країнах.Під терміном―людський потенціал‖розуміють концепцію, яка характеризує 

індивідуальне поєднання здібностей кожної людини, її знання та уміння. Загалом для оцінки розвитку 

даного показника враховують освіту, рівень життя та доходи громадян.  

Через зменшення фінансування науки і освіти та низькі перспективи трудовлаштування, українці змушені 

їхати за кордон щоб здобути нові знання та реалізувати себе. За даними експертів, за межі України виїхало 
близько п'ятнадцяти мільйонів українців. Значну частину складає інтелігенція: науковці, лікарі, вчителі, 

громадські і культурні діячі. Таким чином, це різко знижує показник людського потенціалу.В Україні 
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варто сподіватись позитивні зміни, адже українці - освічена, кваліфікована, здорова фізично і 

психологічно нація. 

З метою скорочення трудової міграції і підвищенню рівня робочої сили, слід розробити програму 

стимулювання. Для цього необхідно знайти оптимальні шляхи використання людського потенціалу, 

подолати негативні тенденції демографічного розвитку.  

Попри поразки та падіння українці і далі продовжують здобувати свою незалежність. Наша країна 

переживає не легкі часи становлення нового суспільства і держави, яких так прагнув народ. Процес 

формування буде важким і болючим, так як його навмисно гальмують деякі політичні сили в самій країні 

та за її межами. Завдяки багатьом факторам в найближчі роки Україна все ж таки може вирішити 

проблему розвитку демократії та  забезпечити зростання економіки в умовах скорочення населення.                                                                  

 

Кононович М. А. (м. Київ) 

marivaltman97@gmail.com 

ПРОБЛЕМА ВІДЧУДЖЕННЯ У КОМУНІТАРНОМУ СОЦІУМІ Е. ФРОМА: АЛЬТЕРНАТИВНИЙ 

ШЛЯХ ЧИ ЧЕРГОВА УТОПІЯ? 

Проблему відчуження вивчали безліч теоретиків філософії, соціології та психології. Вбачаючи різні 

причини виникнення відчуження, версії його подолання були різноманітні: від звернення до Бога до 

звільнення людської сексуальності. Кожна з цих теорій по-різному оцінювалась теоретиками. Найбільш 

відомий є шлях подолання відчуження, який пропонував К. Маркс. Хоч ідеї К. Маркса суперечливо 

сприймались у різних наукових середовищах (в одних його вважали генієм, в інших – утопістом), та все ж 

його праця та досягнення заслуговують шани та уваги. Часто можна почути, що ідеї Маркса намагались 

втілити у Радянському Союзі, і перечити таким твердженням не можна, бо марксистська теорія в СРСР 

вважалась теоретичною базою. Послідовники Карла Маркса у багатьох нюансах відійшли від першооснов 

і спроби втілення закінчились фіаско, але зрештою ідеї К. Маркса дуже вплинули на суспільствознавчу 

наукову думку, тому теоретики не зупинились на досягненні попередників. І принаймні гіпотетично 

можна стверджувати про закономірний розвиток пошуків шляхів подолання відчуження, що 

пропонувались теоретиками 20 ст., зокрема і не марксистської течії. Адже проблема залишилась і  

загострилась; проблема, вирішення якої шукають всі великі гуманісти людства. 

Одним із таких людинолюбів є Еріх Фром. Вивчаючи буржуазне суспільство, науковець бачив його 

негативні сторони, що направлені проти людини. Капіталізм протистоїть людині, призводячи до 

всезагального відчуження: виробництва від людини, людини від природи, людини від результатів її праці і 

в кінці кінців – людини від людини. На виникнення та формування відчуження Е. Фромма в схоже 

бачення з Марксовим, адже пов‘язував його, в першу чергу, з стихійним поділом праці, класовим 

розшаруванням суспільства, в наслідок чого людина втрачає можливість дійсно обирати вид діяльності та 

самостійно контролювати своє життя.  Хоч Е. Фром не вважав приватну власність причиною відчуження, 

його позиції не були у конфронтації з баченням проблеми відчуження радянськими класиками марксизму, 

такими як Е. В. Ільєнков, М. А.Лифшиц, Г. В. Плєханов, С. Б. Чернишев та інші. І це не зважаючи на те, 

що він знаходився у товаристві американських соціал-демократів, які частіше протиставляли себе 

радянським вченим, ніж погоджувались з ними. 

Він виступав проти технократії та державного диктату, а також говорив про необхідність установлення 

громадянами контролю над соціальними й економічними процесами для створення умов розвитку 

особистості. На думку вченого, це можливо через проект так званого комунітарного соціалізму – 

політичної організації індустріального суспільства на основі принципу сумісного управління, участі 

робітників у процесі прийняття рішень, відродження міських зборів. Це вчення набуває популярності 

серед молоді у наш час, адже стає очевидним, що революційний шлях змін, до якої закликав К. Маркс, 

може мати надто не передбачувані наслідки, а соціальна несправедливість та нерівність існує тут і зараз, а 

отже слід звернути увагу на альтернативні шляхи вирішення суспільних проблем. 

Організовуючись у малі групи, робітники самостійно можуть займатися виробництвом, розподілом і 

обміном, а також обирати керівництво. На відміну від марксистського соціалізму, реалізація цього 

принципу не передбачає скасування приватної власності, але обмежує її права: керівники підприємства 

мають право на значну ставку відсотка на свої капіталовкладення, але мусять ділитися правом влади з 

працівниками, наприклад, через право робітників назначати керівництво шляхом прямої демократії у 

випадку акціонерної власності. Така модель дуже нагадує шведський соціалізм, який багато досягнув у 

боротьбі з соціальними проблемами. За умови існування єдиного «теплого острівка» серед «крижаних 
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велетнів» Європи поширення такого ладу є дуже проблематичним, але його існування продемонструвало 

можливість досягнення соціальної справедливості. Сам Е. Фром використовував для прикладу організації 

численних європейських самоврядних сільськогосподарських і промислових трудових спільнот, у яких 

вдавалось гармонійно поєднувати принципи централізації й децентралізації управління, а також 

використовувати сучасну промислову технологію. Зрештою відносини у невеликих соціальних групах, які 

часто базуються на міжособистісних відносинах, можуть досягати ідеальних форм. Адже гіпотетично 

люди, які різняться культурою, мають відмінні політичні та релігійні погляди, здатні безперешкодно 

спілкуватись, керуючись спільними морально-етичним нормами. 

Безперечно, що відчуженню в такому суспільстві не має місця, адже кожен бере участь у вирішенні 

важливих для комуни завдань, відчуваючи особисту причетність та значущість. Хоч Е. Фром і не виступав 

за скасування приватної власності, але за моделлю суспільства, яку він пропонував трансформація 

приватної власності неминуча. А разом з приватною власністю – і трансформація ринку. Якщо розглядати 

комунітарний соціалізм в ліберальному дискурсі, де відчуження виправдовується індивідуалізмом, то дана 

теорія матиме ярлик утопічної, адже в умовах вічної конкуренції та перегонах за збагаченням,ідеї 

соціальної держави сприймаються як популярний лозунг і не більше. Але саме соціальні проблеми 

найбільш гостро стоять перед людством. Е. Фром описує альтернативний шлях розвитку та будування 

соціальних відносин, який, в першу чергу, направлений на здолання недоліків капіталізму, які гостро 

відчуваються переважаючою частиною населення земної кулі. На мою думку, в умовах назрівання 

масштабних соціальних конфліктів, перед якими старі методи виявляють свою недієвість, слід шукати 

нові алгоритми змін, і, в першу чергу, в працях щирих людинолюбців. 

 

Корж К. М. (м. Київ) 

k.m.korzh@gmail.com 

ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ 

Запроваджені наприкінці ХІХ століття на пострадянському просторі соціальні зміни не були належним 

чином зорганізовані і на певному етапі в Україні набули (за виразом П. Штомпки) характеру «соціальної 

травми», що проявилось в тому числі і в значних змінах у ґенезі, динаміці і характері різного роду  

негативних соціальних відхилень. Наразі загострення кримінальних порушень зросло як кількісно, так і 

якісно в усіх сферах суспільних відносин. Структура злочинності набуває поляризованого характеру: на 

одному «полюсі» - злочинність «елітна» (або «білокомірцева»); на іншому «вулична», або ж 

«маргінальна».  Перша пов'язана насамперед із поширенням порушень в сфері економічних і політичних 

відносин, друга, на нашу думку, – в сфері відносин соціальних. Якщо «білокомірцева» злочинність у тому 

вигляді, в якому вона існує в Україні, становить загрозу державним устоям, то «маргінальна» впливає на 

моральні цінності, що загрожує розвитку здорової нації, без якої держава неможлива. 

За останні роки злочинність зросла в середньому на 50%, на тяжкі злочини - від 120% до 150% (за даними 

Генеральної прокуратури України). Особливо зростає так звана «насильницька» злочинність, а також 

різного роду крадіжки. Пошук причин такої динаміки переважно відбувається в традиційному для 

радянської кримінології напрямку: пошуку «факторів», з якими пов'язуються статистичні показники тих 

чи інших відхилень. Серед «об'єктивних» такі експерти виділяють наступні фактори: ведення бойових дій 

на Сході; «зубожіння» населення; погана робота правоохоронних органів, недосконалість законодавства 

(навіть так званий «Закон Савченко») і т. п. 

Класичні кримінологічні методи (аналіз статистики, поліцейських документів і експертні опитування) не 

дають нам не тільки загального бачення причин загострення криміногенної обстановки, але віддаляють від 

розуміння глибинних суті і причин тих явищ і процесів, результатом яких і є злочинність. Щодо названих 

вище «факторів», то зауважимо, що в тій же кримінології традиційно вважалось, що ведення війни 

зменшує кількість насильницьких злочинів, а зростання кількості злочинів із використанням зброї через 

події в АТО не підтверджується фактами. Збіднення населення фактором зростання числа крадіжок 

виступає тоді, коли воно (збіднення) має абсолютний, а не відносний характер і призводить до ситуації, за 

якої значна частина населення стоїть на межі фізичного виживання, а  легітимні засоби для підтримки 

існування відсутні. Не можна віднести до чільних причин зростання саме насильницьких злочинів і 

незадовільну роботу правоохоронних органів (до того ж рівень довіри до них помітно зріс): такого роду 

злочини хоч і досить поширені (можна вважати масовими), проте переважно являють собою радше 

«індивідуалізовану», ситуативну дію – крайній прояв асоціальної поведінки. 
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Очевидно, що вирішення проблеми злочинності безпосередньо пов'язане з комплексним дослідженням тих 

аспектів соціальних порушень, які генеруються процесами соціальних змін і перебудові самого 

соціального порядку. Для цього доцільно більше уваги зосереджувати перш на  аналізі структурних змін 

суспільства, особливо системи соціальної стратифікації, в тій її частині, яка формується ієрархією 

нерівностей. Особливої уваги слід приділяти тим соціальним групам, які повністю або частково виключені 

із економічних, культурних, соціальних процесів (практично маргіналізовані). Саме останні виступають 

основними групами ризику (більше 60% злочинців на момент скоєння порушення не працювали і не 

навчались). Для даних груп необхідна розробка і запровадження ефективних механізмів адаптації до 

соціальних змін з поступовим залученням «виключених» до нормальної активності. 

 Важливу роль в  ґенезі злочинності відіграє соціально-економічна нерівність (вона ж – відносне 

збіднення), яка часто являє собою, або сприймається, як порушення справедливості, а остання, за Дж. 

Ролзом, є - «ідеальною цінністю». Відчуття несправедливості призводить до такого стану, який би ми 

назвали «соціальним дискомфортом», тобто - непридатними для повноцінного, адаптивного 

функціонування умовами життя людей і соціальних груп. Істинні ж причини дискомфорту можуть мати 

глибоко латентний характер, а тому не безпосередньо, а опосередковано провокувати незаконні форми 

поведінки і навіть викликати необґрунтовану агресію.  До того ж соціальний дискомфорт, на відміну від 

«соціальної нестабільності», є дискретним фактором – період відносно комфортного стану може досить 

швидко під впливом зовнішніх чи внутрішніх чинників змінитись на дискомфортний. Оскільки 

«соціальний дискомфорт» є синтетичним показником, він потребує додаткової теоретичної та емпіричної 

інтерпретації. 

Таким чином, соціологічний аналіз негативних соціальних явищ стане більш ефективним, якщо проводити 

його в контексті дискурсу: соціальні зміни, соціальні порушення, соціальний дискомфорт, соціальні 

відхилення і. п.,  при цьому дуже важливу роль варто відвести емпіричним дослідженням – від прямого 

соціологічного виміру шляхом репрезентативних соціологічних опитувань до аналізу документів і якісних 

методів. 

 

Ларченко М. Л. (м. Київ) 

marinalion77@gmail.com 

ГЕНДЕРНІ ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ НЕРІВНОСТІ 

Гендер, як один з вимірів соціальної стратифікації визначає поділ суспільства на  дві основні соціальні 

групи – чоловіків та жінок. Кожна з цих груп в ідеалі повинна мати рівний доступ до суспільних благ та 

можливості реалізації основних прав і свобод. Та в силу особливостей історико-цивілізаційного розвитку, 

що зумовлює відповідний тип культури (маскулінної чи фемінної), закріплених у масовій свідомості 

психологічних стереотипів, які визначають моделі соціальної поведінки та розподіл гендерних  ролей, в 

цілому ряді країн в тій чи іншій мірі ми можемо спостерігати прояви гендерної нерівності. Так, жінка 

може бути позбавлена права отримувати освіту чи обіймати високі керівні посади, відкривати банківський 

рахунок, купувати землю, оформлювати опіку над власними дітьми, навіть виходити з дому чи сідати за 

кермо автомобіля без дозволу чоловіка.  Серед країн з високими показниками нерівності – Йемен, 

Саудівська Аравія, Пакистан, Танзанія, Уганда тощо. Але, навіть не дивлячись на формально проголошену 

гендерну рівність, що передбачає паритетні умови участі в різних сферах суспільної життєдіяльності, на 

практиці можна спостерігати непоодинокі прояви дискримінації жінок в соціально-економічній, 

політичній та інших сферах. 

Рівень забезпечення гендерного рівноправ‘я у світовій практиці прийнято вимірювати за наступними 

показниками: економічні можливості (доступ до ринку праці та положення на ньому, отримання доходів 

та рівень їх диференційованості); доступність освіти та медичних послуг; представництво у сфері 

політико-владних відносин, що передбачає можливість участі у прийнятті важливих суспільних рішень та 

обіймати керівні посади. Згідно з даними Звіту з глобального гендерного розриву за 2014 рік, Україна 

посідає 56 місце серед 142 країн за величиною гендерного розриву в таких сферах нерівності, як 

економіка, освіта, здоров‘я та політика [1]. Зокрема, в політичній сфері можна спостерігати вкрай 

незначне представництво жінок в центральних органах влади і управління (на відміну від місцевих). За 

підрахунками експертів, Україна належить до країн з найменшою часткою жінок в уряді та парламенті: у 

складі новообраного Кабінету Міністрів присутні лише дві жінки: міністр освіти Л.Гриневич та в.о. 

міністра охорони здоров‘я  У.Супрун. Серед 450 депутатів Верховної Ради на даний момент лише 51 

жінка (12,1%) [2]. Одним з кроків на шляху до забезпечення доступу жінок до політики може стати 

введення гендерних квот у виборчих списках кандидатів. Така норма, зокрема, була закріплена  Законом 
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України «Про місцеві вибори»  2015 року, згідно з яким представництво осіб однієї статі у виборчих 

списках має становити не менше 30 відсотків від загальної кількості кандидатів. На минулих виборах 

провідні політичні сили переважно дотрималися цієї вимоги: середній відсоток жінок у їхніх списках 

тримається в проміжку від 39,3% (партія «Відродження») до 32% (БПП Солідарність) [там само]. Та через 

те, що санкцій за недотримання даної норми не передбачено, рядом політичних партій вона часто 

ігнорується або ж виконується суто формально (кандидати-жінки розміщуються у непрохідній частині 

списку, що не дає їм можливості подолати виборчий поріг). 

Дискримінаційні практики щодо жінок активно застосовуються й на ринку праці. Одним зі свідчень їх 

вразливості може виступати розрив в рівні заробітної плати, що має доволі сталий характер. За даними 

аналітиків Міжнародного кадрового порталу HeadHunter.ua,  зарплата працівника-жінки на 25-55% є 

меншою зарплати працівника-чоловіка на тій самій посаді. Найсуттєвішу різницю в доходах можна 

спостерігати у галузях мистецтва, спорту, розваг і відпочинку, де вона складає більш ніж 2,2 рази (7.783 

грн проти 3.435 грн). Та сама ситуація й у сфері фінансів та страховій діяльності – 36,54% на користь 

чоловіків (13.075 проти 8.297 грн). У промисловості зарплати чоловіків були на третину вищі від жіночих 

(6.085 і 4.546 грн) [3]. Відсутність адекватної оцінки своєї праці заважає їх кар‘єрному та професійному 

зростанню. 

Які ж бар‘єри можуть стояти на шляху до забезпечення гендерної рівності? Підсумовуючи думки 

експертів з даної проблематики та дані численних соціологічних опитувань, одним з них найчастіше 

виступає традиційний суспільний лад, що закріплює у масовій свідомості (причому як у чоловіків, так і у 

самих жінок) низку відповідних психологічних стереотипів. Зокрема, значний вплив має стереотип 

відсутності у жінок лідерських якостей та їхньої здатності керувати іншими. Також це може ставатися й 

через небажання самих жінок, чиєму кар‘єрному зростанню в силу особливостей виховання заважають 

причини суто психологічного характеру (т.зв. «побоювання успіху»): жінка задовольняється 

запропонованим рівнем оплати праці й досить довго може жити під впливом ілюзії, що її трудові 

досягнення будуть помічені та оцінені. Серед таких бар‘єрів  може бути й необхідність поєднання 

сімейних та професійних обов‘язків, що зумовлює обмеженість ресурсів (зокрема, часових). 

Але справа все ж, мабуть, не у відсутності в жінок необхідних лідерських якостей, а у відсутності 

можливостей просування соціальною драбиною, що може надати їм суспільство. 
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ВПЛИВ МАФІЇ НА ПОЛІТИЧНУ СИСТЕМУ В ІТАЛІЇ 

У кожній країні існують різні групи інтересів, як відкриті, так і приховані. Яскравим представником 

останніх є мафія, яка є групою осіб, що ставить за мету досягнення корисливих цілей в суспільстві. Для 

цього члени угрупування намагаються проникнути у владні структури, щоб мати вплив на формування 

зовнішньої та внутрішньої політики. У суспільній свідомості мільйонів людей у всьому світі укорінився 

стереотип, в якому мафія і Італія нерозривно пов'язані. Природно, але насправді це далеко не так. Вплив 

організованої злочинності на економічне, соціальне і політичне життя країни, особливо півдня, як і раніше 

великий. Слід зазначити, що перемогти мафію в Італії за всю історію її існування зміг лише фашистський 

диктатор Беніто Муссоліні в 1920-х роках. Однак,  переживши численні метаморфози, вона відродилася і 

стала ще міцнішою і сильнішою, ніж була раніше. В останні роки постійно відбуваються чергові масові 

арешти членів італійських злочинних угруповань. Однак, незважаючи на численні затримання мафіозі, 

діяльність кримінальних співтовариств в країні ще досить активна. Вважається, що вони контролюють 

більше третини тіньового бізнесу в державі, а їх доходи обчислюються десятками мільярдів євро. 

Наприклад, в 2010 році загальний дохід мафії склав суму, еквівалентну майже 7% ВВП Італії. Тільки 

розмір конфіскованих у злочинців коштів за цей період перевищує 5 млрд. євро. Переважна більшість 

дослідників вважає, що мафією називається лише організована злочинність на острові Сицилія. Більш 

відома вона під назвою «Коза Ностра». Зазвичай, коли фахівці говорять про італійську мафію, то в першу 

чергу мають на увазі саме цю організацію. 
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В останні роки авторитет «Коза Ностра» і її вплив серед італійського злочинного співтовариства були 

значно підірвані. На початку 2000-х років владі вдалося домогтися певних успіхів у боротьбі з цим 

угрупованням: арештованими були десятки ключових фігур в її ієрархії. У зв'язку з цим структура 

організації істотно змінилася. На цьому тлі все більшої сили набувають злочинні співтовариства з 

континентальної Італії. Це «Ндрангета» (Ndragetta) з Калабрії, чиї члени були причетні до масового 

вбивства в німецькому Дуйсбурзі в серпні 2007 року, і неаполітанська «Каморра» (Camorra), учасники якої 

є головними винуватцями сміттєвої кризи в Неаполі. Поступово набирає вагу і апулійські «Сакра Корона 

Уніта» (SakraKoronaUnita). Це угрупування виникло лише на початку 1980-х років, однак уже в повній 

мірі зуміло заслужити повагу інших злочинних співтовариств. На початку 1990-х, втомившись від 

кровопролиття, злочинці вирішили вести легальний бізнес. Тепер вони успішно набувають впливу в 

судових і урядових органах. Є версії, що нині на утриманні злочинних співтовариств знаходяться сотні 

італійських політиків різних рівнів, поліцейських, суддів, прокурорів і адвокатів. Втім, такий стан речей 

характерний і для попередніх років, проте кількість жертв під час протиправних дій була значно більшою, 

а про зв'язки мафії з політиками громадськість могла лише тільки здогадуватися. Правоохоронні органи не 

мали легальної можливості відправити злочинців за грати. 

Справа в тому, що протягом десятиліть основою довголіття злочинних співтовариств в Італії було 

безумовне дотримання всіх членів мафії обітниці мовчання ( «Омерта»). Домогтися будь-якої інформації 

від затриманих злочинців поліцейським було неможливо. У разі порушення обітниці зраднику і всім його 

родичам загрожувала смерть від рук мафії. Однак, в середині 1980-х цей принцип був порушений і сотні 

злочинців були відправлені за грати. Нині багато бандитів, затриманих правоохоронними органами, охоче 

стають їх інформаторами, отримуючи від влади в обмін на інформацію захист для себе і своїх близьких. 

Тим часом остаточної переваги держави у справі протистояння його з мафією поки все-таки не 

спостерігається. За даними італійських спецслужб, до організованої злочинності на півдні Італії 

відносяться приблизно 250 тис. чоловік. Тільки в «Коза Ностра» налічується до 5 тис. активних членів. 

Десятки тисяч є її прихильниками, а 70% сицилійських підприємців, як і раніше платять данину мафії. І 

все ж, незважаючи на існування мафії, рівень напруженості в італійському суспільстві став нині помітно 

нижчий, ніж в попередні десятиліття. З початку 1990-х, коли мафія перейшла від збройного протиборства 

до менш агресивної стратегії, ЗМІ та політики зайнялися іншими питаннями. Влада країни вже практично 

не приймають закони проти мафії, хоча за останні роки і були заарештовані сотні її членів. 
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НОВОНАВЕРНЕНІ МУСУЛЬМАНИ УКРАЇНИ: СТАВЛЕННЯ СОЦІУМУ 

Феномен добровільної зміни віросповідання (зокрема, переходу в іслам) досліджується багатьма 

релігієзнавцями, соціологами та журналістами. До основних причин, що спонукають українців прийняти 

іслам, належать: розчарування в православ‘ї (не останню роль у цьому відіграв тривалий конфлікт між 

вірянами Київського та Московського патріархатів); нерозуміння основних положень рідної релігії 

(зокрема, догмата про існування Єдиного Бога в трьох іпостасях); бажання «спілкуватися з Богом без 

посередників» (ще одна відмінність цього релігійного вчення від християнства) і, крім того, прихильність 

українців до поширеного в ісламі культу традиційної сім‘ї, де чоловік — годувальник, а жінка — берегиня 

домашнього вогнища [3]. 

На сьогодні в Україні (за винятком окупованих територій) налічується приблизно 1 млн. мусульман (разом 

з новонаверненими). Переважна більшість з них, як зазначає муфтій Духовного управління мусульман 

України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов, — не емігранти, а корінне населення (до якого входять, зокрема, 

кримські татари). Тому головна відмінна особливість мусульман України полягає в тому, що вони не є 

чужорідним тілом у нашій світській державі, а інтегровані в українське суспільство [2], причому це не 

обмежується виключно економічною зайнятістю — українські мусульмани залучені до багатьох 

соціальних проектів. 
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Щодо ставлення українців до мусульман (як до представників іншої релігії і водночас іншої 

національності, оскільки українці ідентифікують мусульман переважно з жителями Близького Сходу, 

Середньої Азії, Кавказу, Криму тощо) слід зауважити, що воно загалом толерантне. Згідно з результатами 

соціологічного дослідження, проведеного під керівництвом Саїда Ісмагілова і представленого на V 

Міжнародній літній ісламознавчій школі (Острог, 10–15 липня 2016 р.), ісламофобія в Україні відсутня. 

Зокрема, 38% респондентів проголосували б за мусульманина на місцевих виборах, якщо він є гідним 

кандидатом; 14,5% сказали, що вони не надають значення релігійній приналежності людини. Крім того, 

33% опитаних підтримують ідею побудувати в їхньому населеному пункті мечеть, а 13% відповіли, що 

мечеть у них вже є. Отже, можна зробити висновок, що мусульмани (включаючи новонавернених) в 

Україні не стикаються з негативним ставленням з боку суспільства загалом. Водночас, на думку 

завідувача сектором східної філософії відділу релігієзнавства Інституту філософії НАН України Олега 

Яроша, в Україні простежується так звана консервативна ісламофобія, коли мусульман сприймають як 

носіїв іншої цивілізаційної парадигми, що певною мірою суперечить традиційному способу життя 

українців [4]. Не варто оминати мовчанням і факт тенденційного ставлення до традиційного 

мусульманського вбрання. Як зазначає журналіст інформаційно-аналітичного центру «Альраїд» Тетяна 

Євлоєва, не всі роботодавці готові бачити жінку в хустці серед своїх підлеглих [1]. Новонавернені 

мусульмани, крім того, стикаються з нерозумінням і навіть осудом (через зміну віросповідання) з боку 

найближчого оточення, потерпають від конфліктів у родинах. Дівчатам, жінкам (які приймають іслам 

самостійно, не маючи на меті одружуватися з мусульманином) забороняють носити хіджаб. З чоловіками 

здебільшого припиняють спілкування їхні колишні друзі, оскільки їм не вподоби ті правила поведінки і 

норми моралі, яких дотримуються мусульмани (згідно з результатами інтерв‘ю, проведених з 

новонаверненими мусульманами, що мешкають в Києві, Львові та Дніпрі). 

На думку автора, упереджене ставлення до людей, що вирішили перейти в іншу віру, зумовлене: а) 

відсутністю достовірної інформації про іслам (саме достовірної, яка була б здатна зруйнувати хибні 

уявлення про іслам як про «секту», «ідеологію терористів», «релігію дикунів», «релігію, що принижує 

жінок», і т. ін.); б) небажанням позбутися негативних стереотипів, пов‘язаних з ісламом, а також 

неповагою до особистісного вибору близької людини. 

Кожна людина має право на свободу думки, совісті і релігії, згідно зі Статтею 18 Загальної декларації прав 

людини (звичайно, якщо при цьому не порушуються права та свободи інших людей). Будуючи правову і 

демократичну державу, ми, українці, повинні поважати людей, чиї релігійні погляди і система цінностей 

відрізняються від наших власних, і не піддаватися упередженням щодо них. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ СИСТЕМНОГО ПЕРЕСМОТРА ЦЕННОСТНЫХ МАТРИЦ КРИЗИСНОЙ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Неравенство становится все более угрожающим  фактором дестабилизации социальных практик 

современного мира. С учетом имеющегося вооружения, технологический формат которого оставляет 

открытым вопрос о  его собственниках,  их гражданской ответственности за его применение или 

торговлю, общественные конфликты любого масштаба уже невозможно оценивать с позиций прежних 

представлений о безопасности. Произвольное взаимодействие свободных от классического рабства или 

цеховых ограничений индивидуумов под невидимой рукой рынка не ведет их, в большинстве своем, к 

экономическому и другому благополучию, а превращает в жертв финансовых махинаций. Безопасность 

уже не гарантируется ни контрактом с государством, ни конвенциями социального окружения на прежних 
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ценностных основах то  ли либерализма, то ли консерватизма. Меняется технологическая основа 

общественного воспроизводства жизни, меняется, соответственно и интеллектуальный ландшафт, 

обостряются противоречия мир-системного развития и все больше требуется и кооперация, как 

неуничтожимый элемент коллективного действия, и новые форматы солидарности для освоения 

принципиально не могущего находиться в частной собственности ресурса – информации, к примеру. 

Марксизм раскрыл социальную укорененность вопросов экономического развития, поэтому, вынося за 

скобки оценочные суждения разнообразного толка, мы не можем пренебречь его методологической 

ценностью. Ведь какая бы прагматика не стояла за созданием политических партий как проектов в 

управлении общественной практикой, в основе такого способа институализации взаимодействий 

находится всегда система определенных взглядов на мир. А способ концептуализации ментальных 

конструкций и упорядочивание, на основе этого, эмоциональных состояний людей и групп, другими 

словами – идеология,  и прямо, и опосредованно влияет на деятельность всех структур и институтов 

общества, на формат развития наукоемких производств – отсюда – уровень прибавочной стоимости будет 

определять страну как источник дешевой рабочей силы, сырьевой придаток, или полноценного игрока на 

международной арене. Следовательно, этим будет определяться привлекательность высшего и 

специального образования, культурная открытость, взаимосвязь между поколениями и даже – борьба с 

коррупцией, поскольку профессионалы находятся с противоположной стороны такого способа 

социального взаимодействия. Страна образованных честных людей, страна открытого доступа к ресурсам 

и межпоколенной солидарности, логично оказывается страной с высоким уровнем инвестиционной 

привлекательности. В народной мудрости разных стран имеется идея о преимуществах партнерских 

отношений с умными, даже если в конкретной ситуации это чревато потерями, поэтому стоит 

ориентироваться на тот тип идеологии, который не догматичен, обладает критичностью, системностью и 

стремлению к верификации своих концептов через постоянно обновляющуюся и обсуждаемую в открытой 

дисскуссии  базу эмпирического опыта,   Конечно, время идеологических мета-нарративов уходит, как и 

мейнстримная экономика, о чем заявил в своей нобелевской речи Пол Кругман, но я не могу не 

согласиться с точкой зрения Павла Кудюкина, что если Маркс сейчас уже не столь авторитетен  для нас 

как экономист, то крайне важен как провозвестник той синтетической общественной теории, потребность 

в которой ощущают не только отдельные представители философских школ, социологи, антропологи и 

т.п., но и все интеллектуальное сообщество, элиты, с позиций той социальной практики, которой нужно 

управлять, в которой нужно выживать и взаимодействовать. Ведь у самого рынка нет никакого 

морального фундамента, подчеркивает в своей нашумевшей книге «Цена неравенства. Чем расслоение 

общества грозит нашему будущему» Дж. Ю. Стиглиц. Следовательно, мы обращаемся к марксизму и в 

формате его гуманистической составляющей -  как это делали основатели неомарксизма Д. Лукач, 

А.Грамши, а также представители франкфуртской школы Ю. Хабермас, Т. Адорно и другие, и как к 

источнику материалистической аналитики  (это и француз Л. Алютюссер, и британец Л. Коэн, и 

американский социолог Дж. Ремер) противоречий современного общества. Ведь не сам по себе глобализм 

плох или хорош, просто его проблемы (например, актуализировавшуюся проблему идентичности) можно 

и нужно решать с позиций многогранного теоретизирования, предложенного Марксом, и гуманистических 

социальных ориентаций на новую солидарность, в которой 

крайностиинструменталистскогоуправлениябудутсмягченыкоммуникативными практиками. 

Соответственно, появляется возможность конструктивного выхода из кризисов, которые стали 

перманентными, а также гармонизация взаимодействия общественных групп и структур. 
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РОЛЬ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВА 

Вплив засобів масової інформації на політичну систему суспільства  є масштабним. Сутність 

функціонування влади потребує джерел інформування, що дозволяють вести діалог між владою і 

населенням, отримувати зворотну реакція на прийняття стратегічних політичних рішень. Дійсно, сучасну 

політику неможливо уявити без телевізійних дебатів в прямому ефірі, передвиборної агітації та гучних 
політичних гасел на перших шпальтах. 
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Перш за все, ЗМІ - елемент системи представництва інтересів громадян, так як вони стали незамінним 

механізмом ретрансляції потреб населення і, в той же час, об'єктом уваги політичного керівництва і 

офіційних інститутів. Саме в цій якості ЗМІ істотно змінили не тільки стиль, а й процедури формування 

державних органів, процес відбору керуючої еліти, проведення основних політичних кампаній в державі. 

Наприклад, на виборах люди часто орієнтуються не на програми кандидатів та їх партійну приналежність, 

а на  телевізійні сюжети і газетні матеріали про життя і діяльність кандидата або політичної партії. 

Інформування населення про події, які відбуваються в житті держави, а також коментарі експертів з 

приводу актуальної проблематики виступає одним з головних завдань ЗМІ у політиці. Враховуючи такий 

підхід, до політичної відноситься та інформація, що має суспільну вагу, а відповідно, може викликати 

резонанс настроїв громадян. . 

Враховуючи, що процес політичної соціалізації відбувається протягом всього життя людини, а 

динамічність соціально-політичних змін постійно зростає, то ЗМІ впливають на рівень політичній 

грамотності населення, засвоєння норм та цінностей і адаптацію до соціальної дійсності. Наразі ЗМІ з 

розвитком соціальних мереж втратили функцію монополії на тиражування масової інформації. Будь-яка 

людина, створивши свій акаунт у соціальній мережі та здобувши коло прихильників за допомогою 

актуальних постів, може поширювати свої погляди, ідеї та переконання. Проте, масштаб цієї аудиторії 

менший, ніж мають офіційні джерела. Тому ЗМІ дають можливість громадянам публічно висловлювати 

свою думку та знаходити однодумців на основі схожих політичних поглядів. На сьогоднішній день 

телебачення залишається найвагомішим засобом впливу на аудиторію. Варто відмітити, що надзвичайно 

актуальними у програмах інформаційних каналів є прямі включення. Це зумовлює у глядачів створення 

«ефекту присутності». Відповідно, співробітники телеканалів шукають механізми конкуренції з 

Інтернетом, що дає необмежений доступ до політичного інформаційного потоку протягом 24 годин на 

добу. У виборчому процесі телебачення використовується дуже активно, оскільки має найширші технічні 

можливості впливу, проте потребує великих фінансових витрат. За допомогою телебачення кандидати 

створюють свій публічний образ, звертаються безпосередньо до своїх виборців, надають відповіді на 

критику своїх конкурентів. 

За останні роки значно зросла інформаційна роль Інтернету. Глобальна мережа забезпечує постійний 

суспільно-політичний диспут  з можливістю електронного зворотного зв‘язку в реальному часі між 

владою та громадянами. Суттєвою проблемою сучасного етапу політичного розвитку є те, що діяльність 

багатьох ЗМІ нерідко порушує прийняті в суспільстві пристойності, а іноді і правові обмеження. Щоб 

зняти такого роду конфлікти і запобігти розпалюванню національної ворожнечі та іншим негативним 

наслідкам дій журналістів, в демократичних державах приймаються закони про ЗМІ, які регламентують їх 

діяльність і встановлюють суворі обмеження на поширення публічного слова 

Сучасні політичні проблеми показують, що свобода ЗМІ не абсолютна. Вони є ретрансляторами 

громадських інтересів і виступають четвертою владою, що суттєво впливає на політичний процес. Але 

критерієм якості їх діяльності є неупереджене ставлення до інтересів усього суспільства, незалежно від 

власних політичних уподобань. Представлення альтернативних інформаційних тактик і стратегій є 

запорукою плюралізму сучасної демократичної світової спільноти. Відповідно, для ЗМІ важливим є 

збереження загальнолюдських пріоритетів і цінностей, щоб уникнути, запобігти руйнівних наслідків 

діяльності мас-медіа, що створюють інформаційно-політичний простір. 
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СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВИМІРІВ РЕЛІГІЇ 

Більшість сучасних релігій проходили етапи свого виникнення та формування у критичні для суспільства 

періоди епохальних змін. Пояснюється це тим, що повсякденна свідомість чітко асоціює релігію з чимось 

давнім, стабільним та отриманим у спадок від попередніх поколінь. Справа не тільки в специфічній 

динаміці релігійної сфери, яка недосвідченому спостерігачеві може видаватися «застиглою у часі». 
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Основа причина такого сприйняття – складність орієнтації в сучасному світі, який переживає одна за 

одною масштабні зміни. Цей світ сповнений стрімких інформаційних потоків, що торкаються усіх сфер 

життя: політики, економіки, суспільства, культури. Дезорієнтація через постійні, часто суперечливі зміни 

соціальних тенденцій, призводить до сприйняття релігії як свого роду «тихої гавані». 

Тому релігія для багатьох лишається єдиною можливістю не капітулювати перед постмодернізмом з 

нерозлучно супутньою йому масовою культурою, яка завдяки електронним носіям не послаблює свого 

впливу на людину ні на хвилину. 

Крім того, часто релігія виступає єдиним чинником, здатним нівелювати дію політичних міфів. 

Політичний міф, являючись по суті різновидом міфу соціального, часто конструюється з метою 

досягнення конкретних, сьогочасних цілей. При цьому на масову свідомість такі міфи часто мають 

руйнівний влив, сприяючі розколу суспільства та підвищенню у ньому напруги. Релігія дозволяє зняти 

протиріччя, сформовані дією міфу політичного, піднімаючи людину над ним, апелюючи не до політичних, 

а до релігійних, «вічних» цінностей та смислів. 

До того ж у час суспільних трансформацій, під час переоцінки багатьох усталених смислів, значна частина 

суспільства страждає від втрати життєвих орієнтирів. У такому випадку релігія може прийняти на себе 

функцію точки відліку у формуванні світогляду людини. Адже людина, незалежно від епохи, в яку вона 

живе, завжди прагне жити в зрозумілому та осмисленому світі. 

Саме в такі переломні моменти набирають силу вже давно існуючі релігійні рухи та виникають нові. 

Так, більшість дослідників релігійний сплеск, який спостерігався в Україні у 90-х роках, пояснюють 

ідеологічним вакуумом, який утворився після руйнування радянської держави. Релігія перебирала на себе 

не тільки функцію орієнтиру при формування світогляду, але й функціонал політичної ідеології. Люди, 

дезорієнтовані зміною суспільних установок, економічною кризою знаходили притулок у лоні релігійних 

громад, рухів та організацій. 

Провідники різноманітних релігійних рухів, від православної церкви до харизматичних релігійних 

організацій, використовували і використовують електоральний потенціал своїх релігійних общин на 

користь тих чи інших політичних гравців. 

Саме з цієї причини, хоча роль релігії в житті суспільства збільшилася, не змінилося пануюче відношення 

до неї, яке сформувалося ще в руслі марксистської ідеології: релігія – це «опіум народу», інструмент 

впливу на маси з метою провадження конкретної політики. Тобто, релігія – це ще один з інструментів 

захоплення та реалізації влади. 

Така ситуація характерна не тільки для України, в якій нікого не здивуєш входженням церковних 

функціонерів до передвиборчих списків основних політичних партій або агітацією за конкретного 

кандидата в межах релігійної громади. По всьому світу релігія тою чи іншою мірою включається в 

політику. Це є беззаперечним фактом, питання залишається тільки в якості цього процесу. 

Один з можливих шляхів – створення політичних партій на морально-етичних та світоглядних засадах, 

сформованих на релігійній основі. Їх поява - результат усвідомлення того факту, що сучасна соціально-

політична дійсність йде врозріз з релігійними принципами. Їх мета – привнесення цих цінностей в життя 

сучасного суспільства. 

Інший можливий шлях – активна агітація або навіть входження релігійних лідерів до партійних, а згодом 

владних структур, яке не просто зливає релігію з державою, але й унеможливлює критику тих самих 

владних структур релігійною частиною електорату. В такому випадку вони вже не можуть оцінювати 

роботу влади, яка освячена благословенням або участю релігійного лідера – вони вже мають їй вірити. 

В умовах таких трансформацій основна мета релігії, яка переживає зміни разом з усім суспільством, не 

тільки продовжувати відігравати свою роль світоглядного орієнтиру, а й зберегти вплив у суспільстві, не 

ставши, в той же час, інструментом для досягнення цілей у руках окремих політичних груп. 

 

Мельник Я. В. (м. Київ) 
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25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ: ЧИ Є ШАНС НА УСПІХ? 

Вже двадцять п‘ять років  Україна існує як самостійна, незалежна держава. На даному етапі її розвитку  

варто розглянути ті зміни, які відбулися у всіх соціальних сферах життя населення та виявити як державні 
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реформи впливали на життя українців. Побутують різні думки щодо майбутнього розвитку країни. Дехто 

вважає, що українська держава недостатньо осучаснена,корупційна, економічно-нестабільна і соціально 

неуспішна, а тому національний проект під назвою «Україна» зазнає краху. Економічне становище країни 

підривають і бойові дії на сході, які гальмують процес формування України як успішної держави. Інші 

вважають, що зараз як ніколи  є досить актуальною небачене зростання патріотизму, національної ідеї. Це 

сприяє консолідації українців та формуванню правильної моральної позиції народу. Нинішню ситуації в 

Україні можна охарактеризувати трьома характеризується трьома процесами – інволюція, еволюція, 

революція. 

Під час незалежності проявив найбільше був проявлений процес нормативно-правової інволюції, який 

закріпився в усіх сферах суспільного життя. Аномійний стан українського суспільства проявляється в 

криміналізації великої кількості соціальних практик ( за думкою українського соціолога І. Рущенко процес 

кримінальної революції в незалежній Україні,  розпочався на початку 90-х рр. XX ст.)низькому ступені 

впливу соціальних норм на поведінку індивідів, їх слабкої ефективності як засобу нормативної регуляції. 

Нормативно-правова інволюція є найпомітнішою в основній державній цінності – Конституції 

(невиконання її законів). Хабарництво і бездіяльність органів державної влади сприяли поширенню агресії 

та сепаратизму на території України та спричинили крах економічної системи . 

Іншим процесом, що триває в Україні, є процес революції. Суспільство почало об‘єднуватися задля однієї 

мети – створення нової держави, яка зможе конкурувати з іншими країнами на політичній арені. 

Революція спричинила зміну влади та політичного режиму. Зараз відбувається переосмислення державних 

цінностей та здобутків на користь суспільства. Як наслідок, в опозиції опиняється частина населення, яка 

прагне зупинити революційні процеси й уповільнити нові реформи. Суспільство стає більш розвинутим в 

політичній та правовій сфері, що має забезпечити майбутній розвиток як людини, її прав та свобод, так і 

держави в цілому. 

Політична інволюція та революція спричинили посилення еволюції – основного процесу, який повинен 

забезпечувати розквіт держави. Цей процес передбачає розвиток України і забезпечує формування її 

ринкової економіки та благоустрою. Зміни відбуваються як на політичному рівні,так і у свідомості нації. 

Саме революція і боротьба з країною-агресором об‘єднали українців, пришвидшили формування 

національної ідеї, сприяли зростанню патріотизму і колективної взаємодії. Більше уваги стало приділятися 

українській мові, як державній мові,зменшилася кількість російськомовних українців на території 

держави. Суспільство покладає велику надію на розквіт держави, але все частіше чути незадоволення 

владою та діючою політичною системою. Таким чином зростають настрої протесту та недовіра до 

української еліти. Неможливим є формування нової, єдиної країни, за умови, коли влада ціниться більше 

ніж держава та населення. Фракція нового правлячого класу зможе перебудувати державу та поліпшити 

життя її громадян лише тоді, коли  здійснить  системні реформи. 

 

Науменко А. В. (м. Київ) 
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ДИНАМІКА КЛАСОВОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ УКРАЇНЦІВ: СЕРЕДНІЙ КЛАС В 

СОЦІОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ (1994 — 2016 рр.) 

Для виділення середнього класу в класовій структурі суспільства використовують різні підходи, а саме 

суб'єктивний, об'єктивний та змішаний. Ми розглянемо саме суб‘єктивний, який базується на визначенні 

респондентом свого місця в класовій структурі суспільства. Самоідентифікація індивідом себе з середнім 

класом, також включає усвідомлення власного місця в структурі класової та міжкласової взаємодії, 

статусу та матеріального становища, а також ролі в процесах громадянського суспільства. 

Перші фундаментальні дослідження середнього класу в Україні були проведені  в 1990-х роках. Так за 

даними моніторингового дослідження, проведеного Інститутом соціології НАН України в 1994 — 1998 

роках середній клас в суб'єктивних оцінках респондентів налічував: в 1994 році — 53,1%, в 1998 році — 

47,1%. [2] На початку 2000-х років було помічено відмінності в результатах опитування  коли респонденти 

визначали свою класову приналежність за допомогою відкритих і закритих запитань. Так за результатами 

моніторингового дослідження Інституту соціології вже в 2002 році частина респондентів що у відповіді на 

закрите питання визначила своє становище в суспільстві як "середнє" становила 16%. В той же час, коли 

респондентам необхідно було самостійно визначити своє положення в класовій системі, відповідаючи на 

відкрите питання, доросле населення частіше було схильне до використання більш широкого кола 

категорій, переважно радянської класової системи, таких як робітники (34%), службовці (11%), 
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інтелігенція (8%) ,селяни (7%), підприємці (3%),  керівники (1%). До нижчого класу, який не має 

радянського коріння, умовно себе віднесли 11% [1]. 

За даними дослідження проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у 2013 — 2014 роках 

були отримані наступні результати. У відповідь на закрите питання середній клас становив близько 43% 

опитаного дорослого населення. А розподіл населення за іншими категоріями склався наступним чином: 

робітничий клас (24%), нижчий клас (9%), інтелігенція (8%), бідні/злиденні (5%) ,службовці (4%), селяни 

(2%), підприємці (2%). [1] 

Прослідковуючи динаміку класової самоідентифікації українців протягом останніх 14 років потрібно 

відмітити наступні тенденції: по-перше, частка середнього класу значно зросла в класовому поділі за 

змішаною схемою; по-друге, частка робітничого класу значно знизилась. Такі результати можна пояснити 

поступовим перейняттям українцями західної традиції. В той же час в Україні не припиняється процес 

відсторонення від наслідків радянського минулого, особливо на тлі заборони Комуністичної партії, 

декомунізації та зміни поколінь, коли населення, народжене в незалежній Україні стає все більш активною 

силою в суспільних відносинах. Неможливо не звернути увагу на важливий аспект класової 

самоідентифікації в Україні саме середнього класу. Вже на протязі останніх 20 років в різноманітних 

дослідженнях класової структури українського суспільства можна спостерігати тяжіння до "усереднення" 

респондентами власної позиції у суспільстві. Як вже згадувалось за результатами моніторингових 

досліджень Інституту НАН України в середині 1990-х років показники виділеного за суб'єктивним 

підходом середнього класу сягали 50%. Вже в 2009 році за даними міжнародного дослідження ISSP 

(International Social Survey Program Social Inequality IV) середній клас становив 51% .  

Моніторингове дослідження Інституту НАН України 2015 року також встановило що респонденти, як 

зайняті в сфері праці, так і безробітні частіше ставили себе на третю, четверту та п'яту сходинки класової 

ієрархії (використовувався підхід 7-ми ―сходинок‖ соціальної драбини) що відповідало 76,2% [3.] Дані 

авторського дослідження української класової структури на прикладі міста Чернігова в квітні 2016 року 

також знаходились в межах загальноукраїнської тенденції — 49% опитаних віднесли себе до середнього 

прошарку населення. 

Такі більш ніж оптимістичні дані щодо чисельності середнього класу нажаль   є відірваними від реальної 

картини ситуації того що відбувається в суспільстві. Адже за такими факторами як ―дохід‖ та "майновий 

стан" український середній клас знаходиться на дуже низькому рівні, більшість респондентів витрачають 

весь свій дохід на їжу, та не мають змоги купувати речі довготривалого користування, їздити у відпустку 

та робити заощадження, хоча і стверджують що дохід є визначальним фактором соціального положення 

людини.  

Враховуючи також незадоволеність своїм становищем у суспільстві, відсутність соціальної перспективи, 

неможливість поліпшити своє соціальне становище та низьку політичну і громадянську активність 

―суб'єктивного‖ середнього класу можна констатувати що населення України перебуває в стані соціальної 

напруженості, що загрожує перерости в глибоку соціальну кризу. Соціологи пояснюють цей феномен тим 

що українці схильні усереднювати власне становище, тому що вважають що живуть не гірше інших членів 

суспільства, та є ті хто, на їх думку, живе в значно гірших умовах. Так, наприклад, в 2015 році майже 8,3% 

живуть у злиднях [3]. 

Підбиваючи підсумки слід зазначити, що динаміка класової самоідентифікації українців за останні 20 

років зазнала змін в контексті державної політики, чисельність середнього класу збільшилась за рахунок 

зменшення кількості людей, що ідентифікують себе з робітничим класом. Суб'єктивний підхід до 

визначення середнього класу демонструє свою неспроможність відбивати реальну ситуацію в суспільстві, 

його використання можливе лише при залученні до аналізу об'єктивних факторів (дохід, престижність 

професії). Проте економічне, майнове та соціальне становище українців залишається на критично 

низькому рівні. Такі тенденції унеможливлюють подальший позитивний розвиток як суспільства так і 

країни без влучного реформування державним апаратом економічної сфери, які б допомогли поліпшити 

майновий стан населення, що буде супроводжуватися реформами соціального спрямування. 
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ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПРОЦЕС ВСТАНОВЛЕННЯ 

САМООГРАНІЗАЦІЙНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПОРЯДКУ 

Соціальний порядок сучасного українського суспільства, як високо динамічного, – це порядок 

самоорганізації. Здатність до самоорганізації є необхідною умовою життєздатності високо динамічних 

систем. Всі сучасні суспільства відрізняються одне від одного ступенем самоорганізованості соціального 

порядку, який є тим вищим, чим більшою є міра причетності дорослих дієздатних членів суспільства до 

вироблення та прийняття рішень, обов'язкових для виконання всіма членами суспільства. 

Розвиток України, як одного с сучасних суспільств, висуває на перший план проблему встановлення 

самоорганізаційного соціального порядку, що, власне, і призведе до справжньої (не декларативної) 

демократії. Зміни, що відбуваються в Україні, позначаються терміном «трансформація», який 

характеризує високу ступінь нерівноважності системи, що переходить від старого до нового соціального 

порядку, за відсутності більш-менш виразних обрисів нового.  

Такий стан системи супроводжується значним послабленням впливовості соціальних інститутів. 

Встановлення єдиного сталого інституційного порядку є неможливим. Встановлюються чисельні 

соціальні порядки, які утворюються та перетворюються соціальними практиками. Соціальна практика є 

формою реалізації інституту. Зміна типових способів поведінки індивідів веде до трансформації 

соціальної практики, що не змінює інститут, але впливає на реалізацію його функцій. 

Звертаємо увагу на роль освіти в процесі встановлення самоорганізаційного соціального порядку. Освіту 

можна розглядати як особливу соціальну практику, що передбачає створення специфічних комунікацій і 

взаємодій, способів узгодження і оформлення соціальних смислів і дій, в межах яких формуються певні 

габітуси, які є породженням цієї практики, але, в той же час, і самі породжують практики індивідів і груп. 

Виникає питання, які саме габітуси має породжувати освітня практика, з орієнтацією на виклики 

сучасного соціуму?  

Щодо українського суспільства, в ракурсі його демократизації як процесу встановлення 

самоорганізаційного соціального порядку, відповідь формулюємо на користь габітусів «свободи і 

творчості» (як їх називали П. Бурдьє і Ж.-К. Пассрон) [1, с. 182]. В такому ракурсі свобода осмислюється 

через призму автентичності ідентичності, тобто коли людина вчиняє і діє властивим для неї чином, а її дії 

залежать від її внутрішнього «центру», а не від зовнішніх умов (інтернальний локус контролю). 
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ІНДЕКС СТАЛОГО ЛЮДСЬКОГО РОЗВИКУ В УМОВАХ ФОМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

Для створення ефективної політики в сфері охорони навколишнього середовища необхідний незалежний 

показник, що окреслює не тільки екологічні умови, а й їх взаємозв‘язки із соціальною та економічною 

ситуацією в регіоні. Таким інтегрованим показником може бути індекс розвитку людського потенціалу, 

який поєднує в собі середню очікувану тривалість життя, рівень освіченості населення та ступінь 

економічного розвитку. 

Сучасна модель еколого-економічного зростання визначається як техногенна, яка характеризується 

значними екологічними та економічними втратами. Завдані збитки є вартісним вираженням  погіршення 

здоров'я людини, деградації природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища. 
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В результаті сформованого типу розвитку відбувається наростання глобального екологічного загострення, 

в результаті чого безпека суспільства піддається дедалі більшим загрозам. Незважаючи на впровадження 

природоохоронних заходів, становище основних життєзабезпечуючих природних систем погіршується, 

що, в свою чергу, обумовлює падіння показника довголіття індексу сталого людського розвитку. 

Німецький політик Вестфалій Ернст Ульріх фон Вайцзеккер стверджує, що сталість процесів людського 

розвитку стверджується в тому випадку, якщо індекс людського розвитку перевищує 0,710 (країни з 

високим та дуже високим рівнем людського розвитку), а показник екологічного сліду промисловості не 

перевищує 1,8 (біоємність планети). 

Усвідомлення критичності сформованого типу економічного розвитку є  причиною розробки концепцій 

сталого світового розвитку, що передбачають забезпечення  задоволення потреб нинішнього покоління, не 

створюючи при цьому загрози для майбутніх поколінь забезпечувати свої потреби. 

Отож, здійснення загальнодержавного переходу до сталого розвитку можливе шляхом реформування в 

сфері екологічного управління і створення належного економічного підґрунтя. 

Серед основних заходів макроекономічного рівня досягнення сталого розвитку можна виділити 

організаційну перебудову, зміцнення національної валюти, зменшення дефіциту державного бюджету, 

реформування цінової політики і програми оподаткування та субсидування, забезпечення передумов для 

іноземних інвестицій і т.д. До групи заходів, що мають виражену екологічну орієнтацію належать: система 

економічного стимулювання, що включає методи негативної («екологічні» податки, платежі, штрафи за 

забруднення довкілля) та позитивної мотивації (надання пільг, субсидій, дотацій, диференціація 

ціноутворення), також прийняття міжнародних природоохоронних стандартів, нормативів та ін. 

Наведені заходи впливу політики в економічній дійсності дають різнорідний екологічний ефект 

(наприклад, зменшення державних видатків з метою збалансування бюджету часто здійснюється шляхом 

скорочення фінансування природоохоронних заходів). Отже, здійснення заходів макроекономічного рівня 

повинна давати позитивний екологічний ефект, тобто необхідна екоорієнтована макроекономічна 

політика. 

Україною вже здійснено ряд кроків до стабілізації еколого-економічного розвитку: держава є членом 

міжнародних організацій з питань забезпечення сталого світового розвитку, прийнято «Стратегію 

державної екологічної політики України на період до 2020 року», здійснюється політика екологічної 

освіти та виховання серед населення та ін.. 

Однак, у реалізації запланованого напряму існують перешкоди, які повинні вирішуватись на 

загальнодержавному рівні: інструменти природоохоронного регулювання існують лише у форматі 

законодавчих положень, оскільки втілюються в життя дуже повільно через незацікавленість підприємств у 

впровадженні ресурсо- та енергозберігаючих технологій, а також через недостатній рівень державного та 

громадського контролю за дотриманням природоохоронного законодавства. 

Значні інвестиції в фонди природоохоронного призначення та підвищення рівня обізнаності суспільства 

про негативні наслідки ведення споживацької діяльності можуть забезпечити раціональне господарювання 

та підтримку сприятливого рівня природно-екологічних умов для здоров'я людини, зменшивши, таким 

чином, негативний вплив на індекс сталого людського розвитку екологічного показника. 
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НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ РОЗУМІННЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПОНЯТТЯ ―РЕФОРМИ‖ В 

УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ  

Розглядаючи зміни, що відбулися в Україні за чверть століття незалежності важливим постає питання 

реформ. Для вивчення даного спектру необхідно в першу чергу відповісти на питання, що ж собою являє 

реформа в її класичному розумінні.  

Поняття реформа походить від французької та латинської мови та в перекладі означає «перетворення», 

«зміна». В загальному розуміння реформа – це перетворення, зміна, нововведення в якій-небудь сфері 

суспільного життя, галузі знань [1]. В соціологічному розумінні реформа – це політичне перетворення, що 

здійснюється панівним класом без порушення основ існуючого ладу [2]. Тобто реформа включає в себе 

певний комплекс заходів завдяки яким створюються нові відносини в існуючому суспільстві, які не 

вносять змін в основу відносин у самому суспільстві, передусім економічну, а змінює умови діяльності 
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певних суспільних груп або суспільства в цілому. Передусім йдеться про викорінення законодавчим 

шляхом суспільно шкідливих явищ, які створені за попередні роки та процвітають з подальшою заміною 

умов діяльності для позитивного розвитку країни в цілому або ж окремих її суспільно значущих галузей.  

Зміст поняття «реформа» не варто ототожнювати з такими поняттями, як «модернізація», 

«вдосконалення» або ж «реорганізація», адже дані визначення передбачають покращення, доопрацювання 

вже існуючих, вкорінених суспільних відносин, тоді як реформа у свою чергу ламає усталений процес та 

створює новий. Сучасна українська політична еліта ігнорує розбіжності між даними поняттями та 

ототожнює їх називаючи будь-які суспільні зміни реформами, що дає їй можливість до маніпуляції 

громадськістю.  

За результатами соціологічного дослідження 2016 року «Економічна орієнтація суспільства» центру 

соціологічний досліджень «Софія» значна частина (39,4%) опитаних вказали, що матеріальне становище 

їхньої сім‘ї за останні півроку тою чи іншою мірою погіршилося [3]. В умовах погіршення матеріально-

побутовий умов основного прошарку населення у жителів виникає гостре бажання «покращення вже 

сьогодні», тоді як за прийняттям та впровадженням чергової гучної реформи слідує лише її імітація 

шляхом вдосконалення або ж реорганізації вкорінених суспільних відносин. Історичним прикладом є 

помаранчева революція, яка супроводжувалася низкою актів громадської непокори в Україні через 

мітинги, пікети, протести та страйки. По суті революція не була палким фанатизмом одного кандидата, а 

лише бажання різких змін та перелому діючою режиму задля переорієнтації внутрішнього й 

зовнішньополітичного курсу країни на успішні зміни суспільства та підвищення якості життя, які нібито 

слідували за перемогою на виборах Віктора Ющенка. В результаті чого великі очікування від кольорової 

революції змінило ще більше розчарування.  

Зазначене зумовлює потребу України в модернізації держаного управління та українського суспільства 

шляхом ґрунтовного реформування. Подібне перетворення є вкрай важливим і дуже складним, оскільки 

вимагає врахування всього комплексу взаємних впливів та синхронізації з усіма сферами суспільного 

життя, а також продуманої поетапності.  
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СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ 

На сьогоднішній день Україна продовжує свій розвиток як демократична держава, проте за сутністю 

реалізації не можна сказати, що дотримуються всі ознаки даного суспільно-політичного ладу. Однією з 

найвагоміших проблем країни є соціальна нерівність. Перш за все, це стосується фінансово-економічної 

сфери. Нерівність доходів тягне за собою соціальне та політичне нерівність розшарування, що. можна 

спостерігати на прикладі рівня життя населення. Адже не кожен може собі дозволити якісне медичне 

обслуговування, вищу кваліфіковану освіту, комфортне житло. Такі проблеми прирікають людей на 

злидні, більша половина населення не працює за фаховою спеціальністю, зменшується середня тривалість 

життя. Найгостріше проблема актуалізується у середовищі молоді. Малі статки не дають можливості 

молодим людям здобути якісну освіту та реалізувати себе, що у подальшому детермінує низький рівень 

життя. 

Соціальна нерівність значною мірою впливає на економічний розвиток країни. Внаслідок низького рівня 

освіти частина населення виявляє риси абсентеїзму в політичному житті держави. Також наслідком 

соціальної нерівності сучасної України є зростання рівня криміналізації суспільства, що підвищує рівень 

загальної конфліктності. 

Усі ці проблеми не є новими, і спостерігаються протягом декількох століть розвитку України. Особливо, 

це проявилося в радянський час. Існування привілейованої еліти спричинило зростання соціальної 
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нерівності у зв‘язку з обмеженим доступом населення до певних благ. Громада умовно ділилася на дві 

частини – державно-партійні чиновники, які мали можливості ні в чому собі не відмовляти, та інша 

частина пересічного населення, яка жила відповідно рівню заробітної платні, переважно у комунальних 

квартирах. Також система прописки значно обмежувала права людей, особливо жителів села, для яких, 

взагалі, не була передбачена можливість зміни місця проживання. Певним чином обмежувався доступ 

населення до послуг медичної та освітньої сфери.  Тотальний дефіцит продовольчих товарів сприяв 

зниженню якості життя та зростанню захворюваності людей. Однак, на рівні державно-партійного 

керівництва соціальна нерівність ніколи не визнавалася ідеологічно, а також була закритою темою для 

інформаційних програм ЗМІ.  Це впливало  на масову свідомість населення, в архетипи якої закладався 

соціальний оптимізм, проте повсякденна реальність часто суперечила цьому принципові. 

Якщо екстраполювати проблему соціальної нерівності у час козацтва XVII ст., то козаки були не тільки 

прикладом мужності та вільності. На той час суспільство теж було поділено на певні шари, що були 

сталими. Чоловіки йшли до козацьких лав, щоб позбавитися злиднів.  Адже під час військових походів, 

можна було прогодовувати свої родини за рахунок отриманих трофеїв. 

Соціальна нерівність – це ознака, яка супроводжує історичний розвиток України протягом багатьох 

століть. Відбувається постійний відтік кваліфікованих кадрів та робочої сили наших громадян за кордон у 

пошуках кращого заробітку, що обумовить достойний рівень життя. Адже поширеною є думка, що 

змінити соціальне положення за межами нашої держави є більш можливим, ніж в умовах української 

економічної кризи.      

За 25 років незалежності України відбулися певні зміни в соціальній структурі, проте це не посприяло 

вирішенню проблем розшарування. Дана теза підтверджується статистикою останніх років, де відсоток 

населення середнього класу не перевищує 10-15% від загальної кількості. Політичні діячі та чиновники, не 

приховують своїх статків, що викликає недовіру до способів накопичення їх капіталу. Позитивним 

зрушенням є те, що українська влада все ж таки намагається посприяти вирішенню цих проблем. У 

бюджеті 2017 року закладені вищі соціальні стандарти, зокрема підвищення мінімального рівня 

проживання в два рази. Проте, дане політичне рішення не сприятиме глобальному розв‘язанню проблеми 

соціальної нерівності серед українців. Наразі більша частина населення неспроможна забезпечити собі 

адекватний «споживацький кошик», а відсоток населення, що відноситься до середнього класу постійно 

знижується. 

Отже, ступінь демократизації держави, в українських реаліях, мало впливає на зміни в аспекті соціальної 

нерівності. На жаль, зараз в Україні, майже відсутні можливості переходів до вищих щаблів населення 

через часткову відсутність захисту майнових прав, прав інтелектуальної власності, податкового тиску. Для 

вирішення цієї проблеми країні необхідне глобальне  реформування економічної сфери в аспекті 

детінізації економіки, роботи виконавчих структур і забезпечення гарантованих прав у різних сферах 

соціального життя.  
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ЭВОЛЮЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАКТИК В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

В начале обсуждения данной темы, я бы хотел раскрыть понятие «религиозные практики». Религиозные 

практики по своей сути являются совокупностью толкований и действий, которые совершают люди в 

связи с их верованиями. 

Находясь между миром норм и миром личных переживаний, практики являются той социально значимой 

областью человеческих действий, где происходит  одновременно два противоположных процесса. Первый 

процесс – внесение нормативной упорядоченности в психический опыт, а второй – психический опыт 

генерирует множество интерпретаций направленных на применение норм и приспособление к сложному, 

трансформирующемуся контексту. 

В Украине, по мнению А. А. Панкова происходит формирование имитативной религиозности, 

ритуализации религии. В основе этого процесса концепция «культурной инсценировки» Л.Г. Ионина, 

согласно которому, усвоение культурных норм начинается с усвоением их внешних атрибутов (в нашем 

контексте – усвоение элементов религиозной практики), а содержание, смысл культурных форм играет 

вторичную роль, им пренебрегают и легко трансформируют. 
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Говоря об общих тенденциях, по мнению социолога Хосе Казанова, сейчас мы наблюдаем продолжение 

веянья секуляризации западноевропейского общества, начатой несколько десятилетий назад. 

Одного и точного понятия секуляризации нет, однако, как правило, под процессом секуляризации 

социологи подразумевают процесс уменьшения влияния религии, через освобождение от сакрального, 

религиозного. Сам процесс секуляризации невозможно рассматривать без упоминания процесса 

сакрализации, ведь по сути, процесс секуляризации является реакцией на распространение влияния 

религии на социум и социальные институты. 

Процесс секуляризации не отрицает идею Бога или религию, с уважением относясь к традициям и 

обрядам. Но в еѐ сути – разделение человеческой жизни на две не пересекающиеся сферы: светскую и 

религиозную. И, применимо к сегодняшней Украине с такой трактовкой можно согласиться. В отличие от 

соседней России, где процесс сакрализации является доминантным, в Украине церковь не имеет прямого 

влияния на сферу образования и законодательства.  

Во многом это связанно с политическим режимом. Так как, по мнению Л.С. Йосипенка, централизация 

власти, укрепление государственных институтов, взятие отдельных политических функций церкви 

государством приводит не к сакрализации политической жизни, а наоборот – сопровождается 

сакрализацией власти, тогда как в момент становления модерного государства происходит отделение 

власти и церкви. 

Если в России явно видно преобладающую «национальную церковь», то, как таковой, национальной 

церкви в Украине нет, так как у нас есть три православные церкви, две греко-католические, римско-

католическая, протестантские церкви, мусульманские, иудейские и новые религиозные течения.  

И хотя в России так же разнообразие религиозных течений достаточно велико, Российская Православная 

Церковь имеет наибольшее влияние на светскую сферу жизни россиян, что отражается в законодательных 

проектах, направленных на поддержку именно этой религиозной ветви. Со своей стороны, лидер 

Российской Православной Церкви Патриарх Кирилл оказывает политическую поддержку  и способствует 

укреплению идеологии правящей партии. 

Конфессиональный плюрализм, который наблюдается в Украине, в свою очередь, является почвой для 

роста демократического либерального государства, к которому мы стремимся. 
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КРИМІНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ ЯК СОЦІЄТАЛЬНИЙ ФАКТОР ПРОЦЕСІВ ТРАНСФОРМАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

Одним з найважливіших соцієтальних факторів, що зумовив перебіг трансформаційних процесів в 

Україні, була кримінальна революція, яка розпочалась з набуттям незалежності. Даний термін не набув 

широкого розповсюдження в українській соціології через недостатню увагу соціологічної спільноти до 

вивчення кримінальних форм девіацій, а також традиційний її фокус на вивчення явищ соціального 

порядку. На нашу думку, кримінальну революцію можна визначити як масштабну перебудову соціальних 

відносин і звичних соціальних порядків на базі кримінальних практик, уявлень і взаємодій. На початку 

1990-х років, Україна стикається з констеляцією цілого ряду обставин, які стали благодатним підґрунтям 
для кримінальної революції. По-перше,відсутність реальних ресурсів для попередження явища 

нормативно-правової аномії і протидії криміналізації. Ключові інститути соціального контролю – міліція 

та інші правоохоронні органи не змогли стримати криміналізацію суспільних відносин. По-друге, 
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відсутність інституту власності і суб‘єктів, що мали б матеріальні ресурси для приватизації. Відповідно, 

приватизація народної власності відбувалась через кримінальні практики, в тісному зговорі зацікавлених 

державних чиновників. Політичний клас на той час так і не зумів відкрити законних шляхів збагачення 

для бізнесу. По-третє – соціальні низи, намагаючись вижити або пристосуватись до нових умов, масово 

включаються в протиправні практики, які охоплюють майже всі сфери суспільного життя (система 

охорони здоров‘я, інститути освіти і науки, правоохоронна система, дрібні крадіжки на підприємствах та 

ін.) або поповнюють ряди неблагополучних верств населення (алкоголіків, наркоманів, повій та ін.). В 

такому суспільстві відбувається занепад загальної культури і моралі. По-четверте, розвиток кримінальних 

угруповань, дії яких були направлені на протест існуючим нормам суспільствам, на задоволення власних 

інтересів шляхом розбоїв, насилля та злочинних схем. Таким чином, найбільш розумні і талановиті 

кримінальні діячів результаті по суті незаконного перерозподілу колись народної власності сформувала 

клас крупних власників компаній і банків. Частина з них навіть почала поповнювати склад політичного 

класу, балотуючись в міські і обласні ради, ВРУ. Виникають потужні кримінально-олігархічні клани, 

боротьба яких з середини 90-х рр. XXст..відбувається вже не стільки в кривавих протистояннях на 

вулицях, скільки у вищих ешелонах влади. Кримінальна революція стала важливим каталізатором 

соціальних трансформацій, перетворивши наше суспільство на кримінальне – саме так підсумував її 

результати український соціолог, І. Рущенко[1, с. 4 – 8]. Не дивлячись на те, що кримінальні практики 

стали невід‘ємною частиною багатьох важливих сфер суспільного життя, вона виконала і певні специфічні 

функції для становлення капіталізму: поява приватних власників і національного капіталу. 

Подальша еволюція українського суспільства, що управляється кримінальними кланами, була можливою 

декількома шляхами. Перший шлях – це подальша боротьба різних фракцій кримінального класу за 

перерозподіл ресурсів. Як наслідок, задля збереження цілісності країни вимушена необхідність 

домінантною і найбільш потужною з кримінальних груп встановлення моделі поліцейської держави(шлях, 

яким почала рухатись Росія після президентства Єльцина). В умовах певної економічної і політичної 

стабільності, і навіть незначному підвищенні соціальних стандартів, кримінальний порядок остаточно 

легітимізується. 

Другий шлях – назрівання суперечностей не тільки між різними фракціями кримінального правлячого 

класу, але й активною частиною українського населення. В такому разі розвивається революційний 

сценарій подій, коли народні маси виходять на вулиці, висуваючи вимоги відсторонення правлячої 

верхівки від влади і проведення кардинальних соціальних перетворень. Саме по другому сценарію (не без 

участі і підтримки інших держав) відбувались події 2014 року в Україні, результатом чого стало 

відсторонення значної частини кримінальних груп від ресурсів влади і прихід на їх місце нових людей, 

серед яких немало морально достойних і професійних особистостей. Наразі подальший вектор 

трансформації української державності залежить від спроможності громадянського суспільства нав‘язати 

політичну волю в напрямку проведення важливих для країни демократичних реформ хоч і значно 

оновленому, але все ще дуже сумнівному з точки зору дотримання закону і захисту національних інтересів 

державному апарату. 
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ВІДНОСИНИ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ»: ЗМІНИ ЗА РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

Дослідження глобальних нерівностей висвітлюють проблеми та виклики, з якими стикаються національні 

держави, зокрема Україна, на шляху інтеграції у світову систему політичних, економічних та культурних 

відносин. Історичний шлях України та орієнтації на майбутнє визначають динаміку соціально-

економічного положення українців, тому актуальним видається дослідження змін у позиції України в 

контексті глобальних нерівностей і аналіз різних проектів подальшого розвитку. 

Сутність авторського дослідницького проекту полягає у дослідженні відносин «центр-периферія», а саме 

відображення у територіальному вимірі соціально-економічних нерівностей в Україні як самостійному 

об‘єкті (на рівні областей, регіонів та цілої країни) та у світовому контексті, а також характеру змін таких 

відносин за останні 50 років у зв‘язку з розпадом СРСР та входженням України у світові соціально-

політичні відносини як незалежної національної держави. 
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Дослідження базується на теоретичному підході, який визначає глобалізацію як стратегію 

неоліберального капіталізму для встановлення свого панування у світовому масштабі, зокрема на роботах 

Девіда Гарві «Коротка історія неолібералізму» і Майкла Гардта та Антоніо Неґрі «Імперія». Згідно з цим 

підходом, капітал формує осередки, у яких він накопичується та обертається, та у які стікаються ресурси 

від інших, менш капіталізованих суб‘єктів, таким чином формуючи протиставлення домінуючого центру 

та підлеглої периферії, пов‘язаних відносинами експлуатації. Ми вважаємо, що можливо розглядати 

центри різного рівня: всередині країни вони будуть співпадати з адміністративно-територіальними 

центрами, а у світовому контексті залежатимуть від зовнішньополітичних відносин та політичних і 

культурних орієнтацій України. Місце України у глобальних відносинах «центр-периферія» аналізується в 

межах світ-системного підходу, зокрема на основі робіт Іммануїла Валлерстайна та Саміра Аміна. 

Ціль дослідження – проаналізувати відносини «центр-периферія», в які були включені складові елементи 

території сучасної України між собою та із зовнішніми агентами під час перебування у складі Радянського 

Союзу, за часів перебудови та протягом останніх років, з метою конструювання концепції можливих 

подальших змін цих відносин та аналізу перспектив їхнього впливу на життя українців. 

Основна гіпотеза дослідження полягає в тому, що за останні 50 років змінився характер територіальних 

зв‘язків всередині країни, відбулося посилення соціально-економічної централізації, а також посилення 

включення України у світові відносини «центр-периферія» та прискорення відпливу ресурсів під 

периферії до центру і, відповідно, посилення нерівностей. 

Проведення запропонованого аналізу можливе за допомогою порівняльного дослідження суспільного 

дискурсу в кінці 1960-х – на початку 1970-х років, в кінці 1980-х – на початку 1990-х років та в кінці 2000-

х – на початку 2010-х років. 

Дослідження суспільного дискурсу проводиться за допомогою контент-аналізу та дискурс-аналізу 

публікацій у засобах масової інформації та комунікації на соціально-політичні та соціально-економічні 

теми, публічних виступів політичних та суспільних діячів, щоденників та листування публічних осіб, 

нормативно-правових актів, продуктів художньої культури. Контент-аналіз дозволяє виявити, в якому 

контексті найчастіше згадуються ті чи інші топоніми, як відображується зв'язок між населеними пунктами 

та регіонами, зв'язок українських населених пунктів із зарубіжними, а також порівняти частоту згадування 

топонімів різного рівня (села, селища міського типу, міста з різною кількістю населення та різного 

адміністративно-територіального значення), українських та зарубіжних топонімів. Дискурс-аналіз 

дозволяє проаналізувати символічне значення тих чи інших територій, їхній образ та сприйняття у 

суспільній свідомості, соціальні, культурні, політичні та економічні орієнтації населення та влади 

України. Поєднання цих методів та порівняльний аналіз у трьох хронологічних зрізах дає всебічну 

картину системних зв‘язків, в які включені складові елементи території сучасної України, а також 

характеру змін цих зв‘язків у національному та світовому контексті. 

Концепція можливих подальших змін складається на основі отриманих результатів та теоретичних 

досліджень, а різні моделі майбутньої побудови відносин всередині України як цілої системи та України в 

системі світу аналізуються з точки зору перспектив впливу на політичне та соціально-економічне життя 

українців. 
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА МЕШКАНЦІВ М. ЧЕРНІГОВА: РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО 

ОПИТУВАННЯ 

Дослідження політичної культури вже багато років не втрачає свою актуальність, адже її рівень значним 

чином впливає на характер і темпи трансформації суспільства. У роботі "Громадянська культура і 

стабільна демократія"  Г.Алмонд та С.Верба співвідносять термін політичної культури з політичними 

орієнтаціями індивідів: "політична культура — це сукупність поглядів і позицій стосовно політичної 

системи та її окремих частин та позицій стосовно власної ролі в цій системі" [1].  

Політична культура має бути адекватною тим корінним змінам, які відбуваються в економічній і 

політичній сферах держави. Кризові події 2013-2015 років: переможна Революція гідності, підписання 

Угоди про асоціацію України з ЄС, анексія АРК, неоголошена війна на Сході України, розчарування 

українців, пов‘язані з діями уряду та президента зумовили якісну трансформацію політичної свідомості та 

поведінки українців.  У березні-квітні 2016 року у м. Чернігові проводилося авторське соціологічне 
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опитування. Вибіркова сукупність складала 200 осіб. Відбір домогосподарств відбувався за пропорційною 

стратифікованою вибіркою з довірчим інтервалом 95%. 

Метою дослідження було визначення основних рис та поведінкових аспектів політичної культури 

населення м. Чернігова. Одним із завдань дослідження було визначити когнітивні орієнтації населення. 

Так, на питання «Чи цікавитесь Ви політикою?» 56,5 % респондентів відповіли «Так», а 43,5% відповіли 

«Ні». За віковим критерієм кореляція показників така: громадяни старше 60 років майже зовсім не 

цікавляться політикою (6,2%); найбільша частка респондентів з позитивною відповіддю припадає на вік 

30-49 років – 43,4% та 18-29 років –29,2% респондентів. Такі показники можна пояснити декількома 

факторами. По-перше, респонденти старше 60 років — це вихідці з колишнього СРСР, в якому 

сповідувався так званий підданський тип ставлення до подій у політичній сфері суспільства. По-друге, 

низький рівень інтересу до політичних процесів можна пояснити втомленістю людей від політики в 

цілому. Вони стомилися від популізму політиків, обіцянок про краще життя та з песимізмом дивляться у 

майбутнє. 

Оцінюючи діяльність окремих владних структур в Україні та м. Чернігові, респонденти переважно давали 

негативні характеристики. Так, діяльність Кабінету Міністрів, Верховної Ради України, Мера та Органів 

місцевого самоврядування  поганою вважають 63%, 64%, 44,5% та 67% відповідно. «Незадовільно» та 

«погано» діяльність президента оцінюють 76,5% респондентів, тоді як позитивних оцінок лише 21%. 

Найбільше позитивних показників оцінювання роботи владних структур, жителі міста надали армії – 

53,5%. Такі дані свідчать про те, що рівень довіри до влади суттєво знижується і більшість населення 

вкрай невдоволені суспільно-політичним становищем України (87%). 

Наявний стан речей вимагає негайної переорієнтації діяльності політиків з урахуванням потреб та 

побажань громади. В іншому ж випадку, така ситуація може призвести до кризової точки та до 

повторення подій «Революції гідності». 

Аналізуючи поведінкові аспекти політичної культури українців, можна стверджувати про низький рівень 

їх прояву. Так, на питання «Чи готові Ви до активного політичного протесту у випадку пригноблення 

ваших прав та інтересів?» ствердну відповідь дали 60%. Але щодо участі у громадсько-політичних 

заходах за останній рік «у жодному участі не приймав» 84,5% респондентів. 

Про рівень політичної культури також свідчить їх відношення до політичних партій і громадських 

об'єднань. Опитування засвідчило, що належать до громадських та політичних партій лише 9% та 0,5% 

респондентів відповідно. Це свідчить про те, що громадяни не мають потреби брати участь у суспільно-

політичному житті суспільства, але у випадку, коли їх права будуть пригноблені готові виступити з 

протестом. Відсутність потреби в участі в політичному житті країни є одним з головних показників 

низького рівня політичної культури. 

Ще одним показником афективної складової політичної культури є ступінь особистої відповідальності за 

стан справ в країні. 62,5% респондентів вважають, що «не можуть впливати на рішення влади», «частково, 

залежно від ситуації» можуть впливати 31%, а «повною мірою» лише 6,5% респондентів. При цьому 

«повну» особисту відповідальність за стан справ в країні несуть 6% респондентів, «часткову» та «ніяку» 

29,5% та 39% відповідно. Жителі міста розчаровані у політичній владі, однак продовжують приймати 

участь у виборах (47% регулярно, 41% час від часу приймають участь у виборах) та пишаються своїм 

громадянством (77%). 

Майбутнє України респонденти переважно бачать позитивним – 48%, однак частка негативного бачення 

складає 20%, «не бачать майбутнього України» 7,5%, ще 7,5% вважають, що майбутнє України можливе 

лише «при іншій владі». 

Проаналізувавши отримані дані можна зробити висновок, що політична культура українців знаходиться на 

етапі свого становлення. Громадяни, зокрема молоде покоління, цікавляться політикою, приймають участь 

у політичних процесах, але на разі відсоток таких громадян дуже малий. Революційні процеси вплинули 

на свідомість громадян, на формування їх національної ідентичності та патріотизму. Однак щодо 

поведінкового прояву, то до реальних активних дій громадяни готові лише у кризові моменти для країни. 

Українці знаходяться у стані політичної апатії. 

Перспективи розвитку політичної культури українців неможливі без якісних змін у сфері політики, 

економіки та освіти. Молодь повинна відчувати свою причетність, свою значущість у політичних 

процесах; заклади освіти повинні більше уваги приділяти політичній освіті підростаючого покоління, 

задля того, щоб молоді громадяни нашої країни розуміли процеси, які відбуваються у суспільстві та 

формували бажання змінити існуючу ситуацію. 
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Северинчик О. П. (м. Київ ) 

РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ОДИН ІЗ ПРІОРІТЕТІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ  

Модернізація економіки країни, перехід на інноваційний шлях розвитку та одночасно збільшення 

соціальної спрямованості мають стати найважливішими пріоритетами стратегічного соціально-

економічного розвитку України. Завдання модернізації економіки та її соціальна спрямованість тісно 

пов‘язані, взаємообумовлені та багато в чому залежать від формування нової якості людського потенціалу.  

Інноваційна діяльність як діяльність по створенню та впровадженню принципово нових зразків продукції, 

нових чи покращених технологічних процесів вимагає від людей, трудових колективів, соціальних 

спільнот нових компетенцій, нових професіональних і соціальних якостей, підвищення рівня людського 

потенціалу. 

В свою чергу, розвивати людський потенціал, покращувати якість життя населення можливо лише завдяки 

переходу до більш активного впровадженню інновацій, використанню нових ресурсозберігаючих 

технологій, оновленню технологічної бази української економіки.  

В зв‘язку з цим на перший план виходить проблема формування людського потенціалу, чутливого до 

інновацій, готового включитися в наукові та виробничі процеси в умовах стрімкого розвитку технологій.  

Тобто, кожен громадянин має швидко адаптуватись до постійних змін: в особистому житті, економічному 

розвитку, в розвитку науки та технологій – стати ініціатором та творцем цих змін.   

Є очевидним той факт, що розвиток інноваційних якостей людського потенціалу передбачає, насамперед, 

створення сприятливого соціального середовища. В широкому розумінні соціальне середовище – це 

сукупність матеріальних, культурних, правових, політичних умов, в яких існує та розвивається 

суспільство, формується та відтворюється людський потенціал.  Найважливішою складовою соціального 

середовища є система відносин, соціальних зв‘язків – той соціальний простір, в якому здійснюється 

діяльність індивідів, соціальних груп, трудових колективів. 

Яким сьогодні є це соціальне середовище, в якій мірі воно сприяє розвитку людського потенціалу, 

особливо його інноваційної складової? 

В цьому контексті, насамперед, необхідно відзначити, що найбільш позитивний вплив на розвиток 

людського потенціалу справляють відносини, які формуються в економічній  сфері, соціальних мережах 

та освітньому просторі, а також ті культурні цінності, що збереглися та культивуються в українському 

суспільстві.  Тим не менше, впливу навіть найбільш дієвого сегменту соціального середовища (такого як 

система економічних відносин) сьогодні явно недостатньо, щоб говорити про позитивну динаміку 

розвитку людського потенціалу, формування його інноваційних якостей.  

Таким чином, проблема переходу економіки на інноваційний шлях розвитку є сьогодні найважливішим 

пріоритетом для нашої країни. Але для цього необхідне всебічне сприяння держави розвитку в структурі 

людського потенціалу саме його інноваційної складової, як здатності і готовності людей, трудових 

колективів, виконувати такі види діяльності, результатом яких буде створення і промислове використання 

об‘єктів інтелектуальної власності.  Саме розвитку інноваційних компетенцій, як важливій складовій 

людського потенціалу, необхідно приділити максимум уваги в установах професійної освіти, де в процесі 

навчання у студентів має формуватися потреба і бажання досягати нової якості, розвиватись здатність до 

ведення наукового пошуку, посилитись схильність експериментувати, закріпитись навички практичної 

взаємодії з виробництвом 

В умовах переходу до інноваційної моделі економічно розвитку саме держава повинна розробляти 

національну стратегію розвитку, створювати основні умови інноваційного розвитку, механізми 

саморегуляції та становлення ефективних інститутів інноваційного середовища, забезпечити економічне 

впровадження різноманітних інновацій.  

Необхідно враховувати, що кожна країна має вирішувати завдання формування національних 
інноваційних систем з урахуванням конкретних виробничих можливостей та наявних ресурсів 

(природних, фінансових, людських), політичних і соціальних умов, потреб національної економіки та її 
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особливостей, накопиченого інноваційного потенціалу та досвіду. Тому важливим завданням є вибір і 

використання максимально ефективних інструментів управління інноваційними процесами та 

концентрація на них всіх наявних в конкретних економічних умовах суспільних ресурсів.  

 

Ставрояні С. С. (м. Київ) 

stavrojani@gmail.com 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ДУХОВНИХ ПРАКТИК 

ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Сучасне духовне життя суспільства є вкрай багатоманітним та різнобарвним. Його адекватний аналіз 

неможливий без використання діалектичного та феноменологічних методів. Так, для сучасного світу 

притаманними є дихотомічні процеси секуляризації та сакралізації, виклики постмодерну зустрічаються із 

традиціями фундаменталізму. Релігійний чинник, виконуючи соціально важливу інтегративну функцію, 

при цьому нерідко роз‘єднує людей. Можна спостерігати, як релігія постає як формальний чинник 

політичних, військових конфліктів, ідеологічних протистоянь, соціальної напруженості тощо. 

Дуже важливим та актуальним стає для усіх релігійних громад та організацій виклик сучасного світу: як 

знаходити своє місце в суспільстві? Чи потрібна адаптація, трансформація релігійних цінностей, духовних 

практик, комунікації із суспільством в сучасних умовах неолібералізму, ідеологічного плюралізму, 

свободи спілкування, що є особливо актуальним для європейської спільноти? Так, в Західній Європі 

можна спостерігати явище зниження впливу традиційних християнських Церков, явище формальної, або 

ж номінальної релігійності («believing without belonging and belonging without believing»), про що чимало 

писав, зокрема, Ж.-П. Віллем. Все це, особливо у поєднанні із поширенням ісламського фундаменталізму, 

інших східних релігій, на думку багатьох дослідників, може сприяти розмиттю європейської ідентичності, 

навіть викликати політичну кризу Європейського Союзу. 

Усі ці явища та тенденції є актуальними і для сучасної України, однак для нашого суспільства є 

притаманними й інші аспекти. Так, якщо для європейського суспільства більш притаманним в цілому є 

секуляризація суспільства, то для українського суспільства характерним є протилежне явище, 

клерикалізація освіти, сакралізація політичних процесів тощо. Це пояснюється, зокрема, боротьбою із 

атеїстичним минулим, пожвавленням інтересу суспільства до релігійного життя, в певних сферах – 

бажанням використати релігійний чинник у політичній боротьбі. Також для сучасного українського 

соціуму характерним є інтерес до квазірелігійних та псевдорелігійних явищ, поширення віри у астрологію, 

ворожіння, магію тощо. 

Українські релігійні громади опинилися перед наступними складними викликами. З одного боку, як ми 

вже зазначили вище, сучасне українське законодавство доволі сприятливе для розвитку та діяльності 

релігійних організацій, і на загал в суспільстві існує певна «мода» на релігію. З іншого боку релігійні 

організації стоять перед непростим вибором між викликами постмодерну та тяжінням до релігійних 

традицій, ліберальними та консервативними тенденціями. Також сама ситуація конкуренції між 

релігійними організаціями, певного «ринку релігійних послуг» є дещо новою для нашого суспільства, 

особливо незвичною для більш консервативного та закритого православ‘я. 

Не випадково, що саме протестантські громади краще адаптуються до сучасних умов, стрімко 

розвиваючись, збільшуючи кількість своїх прихильників. Вивчаючи сучасну церкву в протестантському 

дискурсі, необхідно одразу зазначити, що там Церква постає як комунікативна відкрита спільнота. 

Розглядаючи детально концепцію сучасного українського протестантського дискурсу, звернемося до 

праць М. Черенкова. На думку дослідника, Церква у її модерністських формах організацій та союзів має 

пройти через власну трансформацію радикального типу. Так, за концепцією Черенкова, для сучасного 

світу характерні наступні риси: відкритість до нової епохи постмодерну, пошук нових можливостей для 

церкви у часи постмодерну, протистояння постмодерністському релятивізму як ідеології, свідоме рішення 

звільнитися від стандартів модерністської раціональності на користь відповідального діалогізму як 

стратегії в часи постмодерну. Також, на думку вченого,  Церква може виникати у своїх вільних формах 

(часто – постконфесійних) у  найнесподіваніших місцях: у офісах працівників інформаційної ери, під час 

протестів, під час спільних святкувань. 

Відзначимо, що більшість протестантських громад та організацій займали активну соціально-політичну 

позицію щодо політичних подій 2004 та 2014 рр. Так, у протестантському теологічному наративі однією з 

провідних є концепція виходу, звільнення: вихід України з пострадянського, сучасного російського 

політичного, економічного та духовного впливу порівнюється із звільненням єврейського народу з 
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єгипетського полону. Звичайно, що використання алюзій, асоціацій є іманентним для релігійного 

світосприйняття, однак, ми вважаємо, що в даному випадку така алюзія є досить сумнівною. 

Отже, актуальним для сучасного українського духовного життя є питання про пошук релігійними 

громадами нових форм спілкування з суспільством, донесення релігійних ідей, норм, цінностей тощо. 

Вкрай важливим є знаходження балансу між адаптацією до викликів сьогодення та збереженням власної 

ідентичності. Також необхідне чітке розуміння, що на зміну єгипетському полону може прийти значно 

тяжчий ассирійський або римський. В будь-якому разі, не викликає сумнівів, що налагодження 

конструктивного діалогу неможливе без якісно нових форм та методів комунікації, як між самими 

релігійними громадами, так і між ними та суспільством. 

 

Странський Ю. А.  (м. Київ) 

urijstranskij@gmail.com 

МОДЕЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ ПІСЛЯ 25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

За 25 років існування незалежної України, суспільство і влада зазнало кардинальних змін, що як і 

позитивно так і негативно вплинули на розвиток і формування майбутньої держави. 

З одного боку ми є свідками інволюції - втрати тих інститутів і структури, що були провідними в період 

Радянського союзу, формування демократично правової системи. Після занепаду комуністичного режиму 

країна опинилася в руках  корумпованої системи влади,яка переклала економічний гніт на 

населення,взявши курс так званої форсованої «оптимізації» соціальних програм, урізавши при цьому 

бюджетні видатки та  державну інфраструктуру, встановивши  «ринкові» тарифи на комунальні послуги 

та інші засоби суворої економії.  

Внаслідок занедбаного оборонного комплексу і промислового потенціалу,Україна не змогла стримати 

незаконну анексію АР Крим, а також провести деескалацію конфлікту на Донбасі. Замість консолідації, 

соціальні процеси в Україні розвиваються в напрямку до фрагментації та поляризації соціального 

простору. Підміна ціннісної основи державної політики та проведення реформування за зовнішніми 

сценаріями було спричинено відсутністю державної концепції ідеологічної політики з базовою складовою 

у формі національної ідеї. 

Нещодавня Революція Гідності, що призвела до зміни влади, показує нам наскільки український народ 

прагне до євроінтеграції і руйнації будь-яких стереотипів Радянського союзу. На жаль, прослідковується 

величезний опір політичної еліти, яка зосередила у своїх руках бізнес державного значення, намагаючись 

при цьому гальмувати важливі реформи. Росія своєю агресію викликала «захисну реакцію», а саме: 

волонтерський рух, масований набір до ЗСУ і формування добровольчих військових батальйонів, нові 

соціальні взаємодії, в яких матеріальні цінності не є панівними.  

Завдяки новій хвилі українізації зросло не тільки кількість україномовного населення і значення 

державної мови, а й збільшилася кількість церковних парафій, що належать до Київського патріархату. Ці 

фактори призвели до формування нової української нації із повноцінною національною державою. Хоча у 

період кризи Майдан не став впливовою інстанцією, яка б могла генерувати нові ідеї і протидіяти новим 

політичним лідерам, але він назавжди залишиться символом буржуазно-демократичної революції. 

На мою думку, Україна зараз перебуває на межі еволюційного прориву, що не був би можливий без 

революції Гідності 2014 року. Зараз спостерігається позитивна динаміка у рості ВВП, бажання іноземних 

інвесторів вкладати капітал в державу і повну політичну підтримку країн Заходу і США у боротьбі із 

зовнішнім агресором. В той же час для подальшого розвитку країни потрібно не тільки провести 

люстрацію правлячих кіл, але й реформувати існуючі політичні інститути в сторону розвитку 

партисипативної демократії, залучення громадян до вирішення повсякденних дрібних суспільних проблем 

(зараз Україна так і залишається на тому рівні, що громадяни делегують повноваження депутатам чи 

партіям, а потім 5 років перебувають в стороні), розвитку і регламентації діалогових форм між громадою і 

владою.  

Маргіналізація великої частини населення не формує передумови для демократичних ідей і зайняття 

політикою на ґрунті високої політичної культури. Тому одним з ключових векторів державної політики 

має бути створення реальних економічних, правових і соціальних передумов формування середнього 
класу. 
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Судин Д. Ю. (м. Львів) 

dansudyn@ucu.edu.ua 

МОДЕЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ СУСПІЛЬСТВАХ 

Національні процеси, які активізувалися в країнах Радянського Союзу з початком "перебудови", значною 

мірою опиралися на радянське трактування національного. Попри те, що в період 1920-х рр. національна 

ідентичність сприймалася з конструктивістської перспективи, починаючи з 1930-х рр. переважає 

примордіалістська позиція, згідно з якою національність опиралася на кровно споріднених зв'язках. Така 

зміна була виправдана потребою простішого виявлення ворогів народу, яких часто класифікували за 

національною ознакою. Відтак, аж до свого розпаду, в Радянському Союзі домінував етнічний підхід до 

розуміння нації. Причому національна ідентичність свідомо "етнографізувалась", тобто зводилась до  

народної творчості, звичаїв та обрядів. 

Розпад Радянського Союзу означав зміну принципів легітимації державної влади: витіснення класового 

національним. Потрібно пам'ятати, що національне повернулася до політичного дискурсу ще в кінці 1930-

х рр., проте було підпорядковане або класовій, або загальнорадянській ідентичності. Проте нові еліти 

різною мірою опиралися на радянське розуміння національного. Тому доцільно пострадянські країни 

розділити на чотири групи: 

1) Росія, 

2) Україна та Білорусь, 

3)  країни, де національні рухи були достатньо розвиненими та сильними до 1917  року, 

4) країни, де національні рухи були слабкими станом на 1917 р. 

Російська ідентичність опинилась у стані невизначеності, оскільки її межі були розмитими через 

змішування російського та імперського - як в Російській імперії, так і Радянському Союзі. Відтак, станом 

на 1991 р. існувало декілька конкуруючих моделей російської національної ідентичності. Українська та 

білоруська ідентичності були опосередковано пов'язані з російською - як ідентичності двох братніх 

народів. В Радянському Союзі саме ці три ідентичності мали об'єднатися в нову ідентичність - радянський 

народ. Відтак, переосмислення національної ідентичності в цих двох країнах значною мірою 

відштовхувалося від розуміння російської ідентичності. Двома основними компонентами національної 

ідентичності стали не етнічне / культурне та політичне / територіальне, а радше аскриптивне та 

волюнтаристське розуміння ідентичності. Згідно з першим, індивід отримував власну ідентичність на 

основі приписаних ознак. Натомість волюнтаристське трактування ідентичності передбачало певну 

активність з боку індивіда, завдяки якій досягається / підтримується національна ідентичність індивіда. 

Важливою складовою процесів переозначення національної ідентичності була роль політичних еліт, для 

яких етнографізація національної ідентичності була вигідною, оскільки не передбачала громадянськоі 

участі індивідів в політичному та соціальному житті суспільства. Відтак, в тих державах, де усталилися 

авторитарні режими, національна ідентичність формувалася / описувалася на основі аскриптивних 

критеріїв. В тих же суспільствах, де процеси демократизації були успішними, легітимація політичного 

режиму відбувалася на основі волюнтаристської моделі нації.  

 

Тюрина Д. А. (г. Киев) 

dashusya70825@yandex.ru 

ПОЛЬСКИЙ ОПЫТ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ 

На момент развала СССР Украина и Польша находились в примерно одинаковом положении, но выбрали 

разные вектора развития. В то время как наша страна пыталась балансировать между востоком и западом,  

польский народ стремился воссоединиться с европейским сообществом, к которому они всегда и 

принадлежали. Сегодня мы можем сравнить результаты этих двух разных подходов и сделать некоторые 

выводы. 

Сразу после развала стране нужно было выбираться из экономического кризиса и правительству 

пришлось проводить быстрые и решительные реформы. Необходимо было решить три основных 

проблемы. Первая  - стабилизация цен и валюты. Вторая – структурная перестройка плановой экономики 

в рыночную и привлечение международных инвестиций. Для достижения  этих целей необходимо было 

вытеснить государство из сферы управления экономикой. В соответствии с этим была проведена 
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стремительная приватизация. За два года было приватизировано  45% всей промышленности. В 

дальнейшем, основной упор был сделан на развитие малого и среднего бизнеса. Появились 

государственные фонды, которые предлагали бизнесу выгодные займы, а сам процесс создание 

предприятия был максимально упрощѐн. В результате на каждый десяток поляков приходилось одно 

предприятие, а рост ВВП вырос с  2,6% до 7%.  

Впрочем, темпы экономического развития несколько снизились, когда Польша вошла в ЕС. При 

вступлении были выдвинуты жесткие требования, выполнение которых, кроме всего прочего, привело к 

закрытию шахт и предприятий металлургии, так как правительство посчитало их модернизацию в 

соответствии с требованиями нецелесообразной. В результате значительно возросла безработица, и много 

поляков уехало в другие страны ЕС.  Но, несмотря на это, правительству удалось создать привлечь 

значительные инвестиции и использовать их для создания новых рабочих мест. В результате была 

предотвращена массовая эмиграция, снизилась безработица и повысились зарплаты.  Опасения по поводу 

того что экономика будет задушена из-за резкого повышения цен на продукцию не оправдались. Да, цены 

на многие товары действительно выросли, однако, появление новых рынков привело к увеличению 

выпуску продукции заводов, а некоторые отрасли получили субсидии на модернизацию и освоение этих 

новых рынков. В результате, несмотря на некоторые трудности, евроинтеграция принесла польскому 

народу улучшения качества жизни. Если в 2003 году ВВП на одного жителя составлял 40% от 

среднеевропейского показателя, то уже в 2013 он составил 68% и продолжает расти. За счѐт европейских 

инвестиций  была модернизирована инфраструктура, промышленность и реализованы другие 

строительные проекты. Значительный вклад в ВВП вносят высокотехнологическое производство: IT, 

машиностроение, легкая промышленность, образование и наука. Кроме того, вступление в ЕС не привело 

к разрыву торговых отношений с востоком. Наоборот, экспорт в Россию и другие страны востока 

увеличился из-за повышения конкурентоспособности товаров. 

Опыт наших соседей показывает, что для решения серозных проблем в государстве правительству и 

населению нужно предпринимать решительные меры по реформации, а не довольствоваться полумерами. 

Можно с некоторой долей вероятности утверждать, что путь Польши может быть использован для вывода 

Украины из кризиса. Всѐ-таки современное состояние украинской экономики во многом напоминает  

польское вначале их пути к реформам.  

Однако стоит признать, что украинская промышленность ещѐ более неконкурентоспособная, чем польская 

10 лет назад, поэтому, после вступление в ЕС, украинские предприятия не только не смогут выйти на 

европейский рынок, но и потеряет внутренний. С другой стороны,  влияние законодательства ЕС позволит 

значительно снизить коррупцию и связанные с ней проблемы в экономике.  

В целом, целесообразность евроинтеграции – это открытый и неоднозначный вопрос. Она может привести 

как к значительным улучшениям, так и катастрофическим последствиям в сфере экономики. Однако, 

можно точно утверждать что топтание на месте точно не принесут Украине ничего хорошего. Нашей 

стране необходимо объединиться, выбрать какой-то один путь и решительно  двигаться в этом 

направлении.  

 

Федорчук І. І. (м. Київ) 

inusa1996@ukr.net 

УКРАЇНА - КРАЇНА, ЯКА СТОЇТЬ НА ПЕРЕХРЕСТІ 

24 серпня 1991 року прийнято Акт проголошення незалежності України. Чи змінилось все так, як ми того 

хотіли? Це дуже суперечне питання. Якщо запитати у літніх людей, вони з впевненістю скажуть, що 

раніше було краще. Якщо запитати у наших батьків, то вони спочатку довго подумають, а потім їхні 

погляди на сучасне життя розійдуться. Запитавши у молоді, вони почнуть роздумувати над тим, що ми 

маємо зараз та дійдуть висновку - що зараз в нас життя чудове, але бажали б  кращого.  

За роки незалежності наша Держава, а точніше, наш народ пройшов  

тернистий шлях пізнання цінностей та самооцінки. Найважливіше те, що  

у нас за весь цей час не було і навіть не сформувався лідер нації і державницька  

ідеологія. Ці речі, нажаль, із жертвами формуються лише зараз, та під впливом безпідставної зовнішньої 

агресії ми починаємо цінити такі великі на перший погляд всім зрозумілі вислови як: 

незалежність,суверенність, державність, свобода вибору, поступово починаючи розрізняти фальш та 

істину цих великих понять. Відомо, що  державний суверенітет виступає як визнана народом (легітимна), 

зовні непохідна, постійна, юридично необмежена верховна влада держави, що володіє універсальними 
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повноваженнями на управління державою в цілому, концентруючи у своїх руках монопольне право на 

прийняття остаточних рішень з усіх важливих питань загальнодержавного (загально національного) 

значення.
[1]

 Ми мали всі можливості стати саме такою країною насправді, а не тільки на словах. В 

пошуках правильного шляху до омріяної реальності здійснено безліч помилок: ми піднімали бунти проти 

влади, достроково змінюючи її, і знову помиляючись у своєму виборі, довіряючи нечесним чиновникам-

політикам. Нажаль, нічого в житті не дається задарма і для того, щоб жити гідно, треба бути гідними 

людьми. Українська траєкторія розвитку специфічна: крок уперед, або два назад. В результаті, все 

відбувалось дуже повільно і ми втратили значну частину часу. Проте, щодня перед Україною відкривалися 

нові можливості. Українці неодноразово були першими на світових конкурсах, змаганнях. Разом з тим, 

розвивалась і наша культура. Цей розвиток є розвитком усупереч - всупереч старим радянським 

інституціям, "спілкам", "домам культури", колонізованості культурного простору, радянським традиціям 

зрощення культури і влади. Незважаючи на всі перемоги та поразки ми за двадцять п‘ять років зуміли 

відійти та відокремитись від радянських держав, відкриваючи себе заново. Тільки Україна зітхнула 

трошки з полегшенням, як наглянули нові проблеми: збройний конфлікт з Російською Федерацією на 

Донбасі, встановлення політичного режиму Віктора Януковича, анексія Криму Росією. І знову: держава 

уже значний період часу стоїть, ніби між двома вогнищами і шукає вірний шлях до майбутнього, де 

існувати самостійно буде дуже складно.  

Якщо дивитись реальності в вічі, то можна з впевненістю сказати, що Україна двадцять п‘ять років тому 

незалежність не здобула. Мабуть, і зараз вона не являться повністю суверенною державою. Прийняття 

суверенності - це досить складний та тривалий процес, який залежить від багатьох різноманітних 

факторів. Визначальну роль в цьому всьому відіграє бажання чи небажання наших чиновників-політиків 

поступитися своїми бізнес-інтересами заради демократичних принципів. Від цього і залежать те, як довго 

триватиме в Україні процес здобуття незалежності та становлення влади народу. Це може відбутися як 

через декілька років так і ніколи: не можна передбачити - що і як далі буде.  

Підсумовуючи все, можна сказати, що ці двадцять п‘ять років пройшли не так, як ми того хотіли. Було 

зроблено багато помилок як владою так і народом. Але, незважаючи на всі кризи, мітинги, революції, 

воєнні конфлікти, наша країна зуміла вистояти, хоч і дуже ослабла. Нам потрібно рухатися більш активно 

і швидко, чітко ставити свої правила на світовому рингу. Боротьбу за виживання і розвиток треба 

продовжувати та йти в напрямку модернізації країни, її демократизації, створення сучасної та 

ефективнішої економіки. І я вірю в те, що уже через декілька років наша держава буде однією з 

процвітаючих та зразкових країн світу. Тим більше, що в нас виступає союзником демократичний світ, 

який підтримує нову Україну, і додає своє авторитетне слово і діло. 
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ПОЛІТИЧНІ РЕЖИМИ, ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТА РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ 

За роки нeзaлeжнoсті Укрaїни aбсoлютнa відсутність рeзультaтів у прoцeсі системної трaнсфoрмaції 

викликaли aктивну пoлітичну дискусію щoдo типу політичного режиму в Україні, яка досі нeвичeрпaлa 

своєї гoстрoти.  

При трaктувaнні політичного рeжиму слід урaхoвувaти дві йoгo плoщини: пeршa - фoрмaльнo-юридичні 

хaрaктeристики, a саме особливості пoділу державної влaди, типи урядoвих структур, другa - рeaльнo 

існуючі віднoсини між дeржaвнoю і суспільствoм, соціальні oбґрунтувaння влaди, нaявність тиску, 

взаємодія eліт і нaрoду. 

Мoжнa виділити шість oснoвних нaпрямків, шляхом aнaлізу вітчизнянoгo і зaрубіжнoгo дoрoбку: 

1.           Нeoтoтaлітaризм, прoявляється в дoмінувaнні в eкoнoміці і політиці нoмeнклaтурнo-
кoрпoрaтивних клaнів, повною відсутністю відпoвідaльнoсті урядів перед нaрoдoм та порушенням 

гaрaнтій прaв і свобод укрaїнців; 
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2.           Aнaрхічнo-oхлoкрaтичний, сама влaдa зaбeзпeчувaлa підтримку пануванню анархії мaйжe у всіх 

сферах суспільнoгo життя і, нaвіть, рoзквіту кримінaлітeту; 

3.           Oлігaрхічний нaпрямoк – домінування інтересів вузівськoї групи зaмoжних людeй в суспільнo-

пoлітичнoму житті Укрaїни; 

4.           Нeoпaртимoнaлізм – набамперед aпрoпріaція (привлaснeння) сфери упрaвління офіційними 

нoсіями політичної влaди, a тaкoж відсутність рoзмeжувaння між публічнo-пoлітичнoю й привaтнoю 

сфeрaми сoціуму. Внaслідoк цього дeржaвa упрaвляється як привaтнe володіння прaвлячих груп, які 

привaтизують різні суспільні функції й дeржaвні інститути; 

5.           Дихoтoмія дeмoкрaтія-aвтoритaризм; 

6.           Тeoрія трaнзиту та дeмoкрaтії. 

Вихoдить, що політичний рeжим в Укрaїні на сьoгoдні є гібридним. У фoрмaльнo-юридичнoму вимірі 

йoму притаманні певні oзнaки дeмoкрaтії, a саме формування органів державної влaди. Aлe зміст 

функціонування політичного рeжиму прoдoвжує збeрігaти міцні пaтримoніaльні риси, тaкі, як 

персоналізація пoлітики, пріоритет держави над суспільствoм, кoрупція. Укрaїнa зaдeклaрувaлa намір 

пoбудувaти демократичне суспільствo і, нaвіть, пoчaлa йoгo практичне втілeння, але цeй процес не зaвжди 

має спабільний рoзвитoк. 

Eкoнoмічний рoзвитoк в нaшій крaїні тaкoж, на жaль, нe є стaбільним. Впeршe необхідність кoрeкції курсу 

економічних рeфoрм була зaзнaчeнa Лeoнідoм Кучмoю: "eкoнoмізaція" зовнішньої пoлітики дeржaви, 

здійснення прибципових зaхoдів щoдo лібералізації економічного рeжиму в Укрaїні, легалізація тіньової 

економіки за рахунок лібералізації податкової пoлітики, активізація інвестиційного прoцeсу, прискoрeння 

та послідовне здійснення аграрної рeфoрми, істoтнe прискoрeння приватизаційного прoцeсу, 

впoрядкувaння економіки енергетичного сeктoру, вивeдeння соціальної сфери на пріoритeтний рівeнь.  

Кoригуючі eлeмeнти економічної пoлітики взaгaлі не тoркaються її стратегічних нaпрямків, нeзмінними 

зaлишaються і її бaзoві позиції пoпри дії кoнсeрвaтивних сил, трaнсфoрмaція економіки та здійсненні 

цього прoцeсу дуже прискoрeним тeмпoм.  

Пeрeд Укрaїнoю стoять вкрaй важливі та склaдні зaвдaння в сфeрі eкoнoміки, від їх розуміння та 

викoнaння зaлeжить наш поступ до цивілізoвaнoгo життя.  Тoму реалізація економічної прoгрaми 

нeзaлeжнoї Укрaїни пoвиннa стaти важливою спрaвoю кожного грoмaдянинa. 

Після здобуття нeзaлeжнoсті Укрaїнa прoйшлa крізь склaдну сoціaльнo-eкoнoмічну кризу, протягом якої 

критично змeншився рівeнь життя людeй і пoгіршилися всі бeз винятку економічні пoкaзники. Aлe з 1999 

р. пoчaлoся економічне зрoстaння, що має призвeсти до підвищення життєвoгo рівня більшoсті укрaїнців. 

Кoнцeпція людського рoзвитку розглядає рoзвитoк людини як критeрій суспільнoгo прoгрeсу.  

Oснoвні цілі людського рoзвитку фoрмуються у трьох нaпрямкaх: пeрший — можливість прoжити дoвгe 

життя, другий — oдeржaння oсвіти, трeтій — нaявність зaсoбів, що зaбeзпeчують гідний рівeнь життя. 

Рoзуміння людського рoзвитку не закінчується на цьoму: також це широкі можливості вибoру в усіх 

сфeрaх життя, мaти гарантію прaв людини, можливості зaймaтися творчою та вирoбничoю діяльністю, 

відчувaти пoвaгу до сeбe.  

Oднaк, якщo не рeaлізoвaнo три oснoвні пoлoжeння, тo більшість інших цілeй зaлишaються нeдoсяжними. 

Мaтeріaльнe благополуччя розглядається лишe як oднa з базових мoжливoстeй вибoру, але воно нe є 

всeпoглинaючoю мeтoю. Рoзрoбкa концепції людського рoзвитку дала змoгу сфoрмулювaти якісно нoвий, 

пeрспeктивний підхід до розуміння суспільнoгo прoгрeсу.  

Цeй підхід зoрієнтoвaний нa людину, та на рoзширeння мoжливoстeй її життєвого вибoру. Нa дaній oснoві 

пропонується система зaхoдів, яка базується на справедливому рoзпoділі виробничих дoхoдів та aктивів, 

спрямована на рoзширeння рoзвитку здібнoстeй і задоволення пoтрeб нaрoду тa їхню aктивну учaсть у 

житті дeржaви. 
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УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЗА 25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ: КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

За короткий проміжок часу Україна пережила доволі драматичні події у своїй новітній історії. Українська 

держава постала не внаслідок національно-визвольної боротьби або війни за незалежність, а «бархатним» 

шляхом. Водночас шлях довжиною у двадцять п‘ять років був доволі тернистим та складним. 

Після здобуття незалежності перед країною постали складні завдання, до вирішення яких не були готові ні 

тогочасна еліта, ні суспільство. По суті всі вони були піонерами на невідомому шляху державотворення. 

Водночас шлях розбудови незалежної держави був одночасно й шляхом зворотного переходу від 

соціалізму до комунізму, аналогів якому ще не знала історія. 

Однак, навряд чи хтось міг передбачити, що цей шлях відбуватиметься на фоні кримінальних процесів, які 

врешті-решт зіпсують найкращі наміри та починання. Тому, спробуємо поглянути у чому ж полягає 

кримінальний підтекст розвитку держави за останні двадцять п‘ять років. 

В першу чергу, відзначимо, що з початку переходу держави від планової економіки на ринкові рейки цей 

процес потрапив під приціл криміналу. В нових економічних умовах кримінал вміло зорієнтувався та 

почав опановувати нові для себе сфери діяльності. Так дозвіл на підприємницьку діяльність не лише 

легалізував підпільне підприємництво (так званих у радянські часи «цеховиків»), що було об‘єктивно 

позитивним явищем, а й породив і таке незвичне для радянської людини явище як рекет. 

Із запуском процесу приватизації кримінал почав ще більш активно залучатися до економічних процесів у 

державі і фактично вийшов з-за лаштунків маргінесу. Приватизація великих підприємств за умов 

відсутності відповідного досвіду її проведення, чіткого законодавства, ефективного власника та 

непрозорості перетворили її на процес, який отримав красномовну назву «прихватизація» і в якому 

кримінал та кримінальні практики відіграли ключову роль. 

Внаслідок нових економічних процесів кримінал значно зміцнів, але саме головне – завдяки можливостям 

соціальної мобільності він почав проникати до кола еліти суспільства. Власне почав формуватися 

своєрідний сплав із старої та нової еліти, частиною останньої був і кримінал. Це не означає, що кримінал 

відігравав першу скрипку у формуванні сучасної еліти країни. Однак, кримінальна ідеологія, кримінальні 

форми вирішення важливих питань, ставлення до «своїх» та «чужих», яке прийнято у кримінальному світі, 

стали превалювати в умах не лише еліти, але й суспільства в цілому. 

Результатом такого зрощування стала поява на регіональному рівні фінансово-промислових груп, які із 

взяттям під контроль управління на місцях та приходом у політику перетворилися на потужні фінансово-

політичні клани. Результатом усіх цих процесів стала поява нового соціального феномену – олігархату. Із 

закінченням приватизації впливові клани переходять до інших різновидів кримінальних практик, 

наприклад, до рейдерських захоплень підприємств малого та середнього бізнесу. 

Вершиною кримінальних процесів у суспільстві стало зосередження влади у руках наймогутнішого клану, 

який замкнув на собі всі фінансові потоки, як легальні, так і кримінальні. 

Отже, носії кримінального габітусу, отримали спочатку доступ до економічного капіталу, а згодом і 

політичний та соціальний капітал. Однак небезпека полягає не настільки у цьому, а у тому, що 

кримінальну модель поведінки перейняла значна частина суспільства. 

Тому, не можна стверджувати, що еліта різко контрастує із суспільством. Якби це було так, то 

представники суспільства рано чи пізно змінили б еліту. В реальності ж еліта та суспільство знаходяться в 

опозиції лише за лінією володіння економічними ресурсами та владою. На ціннісному рівні і еліта, і 

суспільство дивляться на речі однаково. У тому числі це стосується й кримінальних практик, наприклад, 

поглядів на доцільність корупції на персональному рівні. Отже, можна стверджувати, що значною мірою 

протиправні практики є допустимими у суспільній свідомості. 

Для подолання цих явищ, які впливають на розвиток держави протягом всіх двадцяти п‘яти років її 

існування, доцільно здійснювати обопільну дію як зсередини суспільства, в першу чергу, шляхом широкої 

кооперації представників громадянського суспільства та відповідальної частини еліти. З іншого боку, 

достатньо ефективним може бути вплив міжнародних інститутів, зокрема європейських та американських, 

який має полягати не лише у підтримці, наприклад, антикорупційної політики держави, а й у тиску на 
еліту з метою змусити її грати за правилами, які прийняті у цивілізованому світі 
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МАРГІНАЛІЗАЦІЯ ТА ПАТОЛОГІЗАЦІЯ ТРАНСГЕНДЕРНОЇ ВЕРСТВИ В УКРАЇНІ 

На сьогоднішній день як українське, так і світове суспільство не може відійти у поглядах від «нормальної» 

традиційної моделі гендерних стосунків та надати можливість вільному існуванню ЛГБТ альтернативи. 

Абревіатура «ЛГБТ» має англійське походження, з метою об‘єднати в собі представників усіх сексуальних 

меншинств, зокрема лесбійок, геїв, бісексуалів та трансгендерів, які борються за права людини за ознакою 

СОГІ (сексуальна орієнтація та гендерна ідентичність). Поняття введено у вжиток з 90-х років. 

Людей з протилежною гендерною ідентичністю називають трансгендерами. Не зважаючи на їх пряме 

включення до співтовариства ЛГБТ, вони залишаються маргіналами навіть у середині групи. В Україні та 

на пострадянському просторі під поняттям трансгендерність розуміють зміну статі, що зумовлено 

медичними втручаннями та юридичними додатками. Трансгендерність охоплює доволі широке коло груп. 

По-перше, це транссексуали, які не сприймають свою особистість у гендері, в якому вони знаходяться та 

прагнуть до максимального ототожнення з людьми іншої статі. Це представники таких груп як 

гендерквірів, агендерів, бігендерів, кросдресерів тощо. 

У 2008 році в Україні заснована громадська організація «Інсайт» під керівництвом Олени Шевченко, що 

спрямована на безкоштовні соціальні, психологічні послуги ЛГБТ-людям, афішування прав та свобод 

сексуальних меншинств на державному та міжнародному рівнях, просвітницька діяльність, організація 

культурних заходів, надання притулків та протидія дискримінації. У 2010-12 роках за фінансової 

підтримки прогресивних європейських фондів громадською організацією були проведені перші 

соціологічні дослідження становища трансгендерних людей в України, дослідження ЛГБТ-сімей на тлі 

соціальних практик та законодавчого регулювання й дослідження стосовно дотримання громадянських 

прав трансгендерів. Звертаючись до недавніх подій слід зазначити тур Фестивалю Рівності регіонами 

країни, який відбувся у березні 2016 року й був зірваний у Львові праворадикалами. У зв‘язку з останніми 

гострими для України подіями Інсайт оголосили про відкриття Шелтеру для ЛГБТ з Східної України та 

АР Крим в місті Києві, де також надається юридична, психологічна підтримка й допомога у пошуках 

роботи. 

Нещодавно, 6 листопада 2016 року, журнал соціальної критики «Спільне» оприлюднив інтерв‘ю із 

активістом ГО «Інсайт» Юрієм Франко, у якому зачіпалися тонкі соціальні аспекти роботи з 

трансгендерними людьми, засади державної політики щодо цього питання, порівняння ситуації з 

сусідніми країнами. Обертаючись довкола питання складнощів роботи з даними соціальними групами 

увага зосереджувалась на масовій гомофобії та трансфобії в нашому суспільстві й байдужість, аморфність 

з боку держави у вирішенні певного кола проблем. 

Транссексуальність, на відміну від гомосексуальності, вважається психічною хворобою, діагноз із кодом 

F-64.0. Людина, яка націлена змінити свою зовнішність та організм, підтвердити свою самоідентифікацію 

належними змінами у документах, мусить отримати спочатку психіатричний діагноз, який несе за собою 

низку соціальних дискримінацій, зокрема обмеження у правах всиновлення, працевлаштування. Отримати 

діагноз можна після місячного курсу у психіатричній лікарні, що спричиняє психологічний дискомфорт та 

соціальні незручності. В багатьох європейських країнах діагноз визначається амбулаторно. На наступному 

етапі відбувається схвалення хірургічного втручання та гормонотерапії на рівні Комісії зі зміни/корекції 

статевою належності, яка у кращому випадку збирається раз на півроку. Комлекс медичних заходів 

коштує не одну тисячу доларів, що не може дозволити собі пересічна людина, але без чого неможливо 

отримати дозвіл на зміну документів для комфортної соціалізації. 

На прохання зазначити державну політику України стосовно трансгендерної верстви населення Ю.Франко 

відповів: «Це ігнорування наших потреб, патологізація та маргіналізація нас як соціальної групи». 

Підтримане у 2010 році Україною ухвалення Комітетом міністрів Ради Європи «Рекомендацiй заходiв для 

подолання дискримiнацiї на пiдставi сексуальної орiєнтацiї та гендерної iдентичностi» залишилось 

недоторканим. 

Таким чином, рівень гуманного ставлення до представників ЛГБТ-групи в Україні не розвивається. Ми 

спостерігаємо аморальне відношення, фізичне насилля, незадоволення потреб та прав трансгендерів. 

Суспільство потребує активної просвітницької діяльності, необхідне залучення з боку ЗМІ, розвиток 

відповідних ГО та регламентація прав сексуальних меншин на державному рівні. 
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ОЦІНКА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНІ 

В контексті історичного часу проблема відсталості країн, а точніше проблеми розвитку, виникла відносно 

недавно. В 1960-і роки починається масовий процес деколонізації і появляються нові незалежні держави. 

Соціально-економічні показники цих держав якісно відрізнялися від «розвинених країн». В 1970-і роки 

з‘явилась проблема відсталості периферійних країн, яка посилюється і по теперішній час. 

В 1990-і роки було визначено мінімальне значення річного доходу на людину та  якісні параметри рівня 

життя. В 1993 році було розроблено спеціальний сукупний індекс, який дає узагальнену оцінку людського 

прогресу. Його назвали індексом розвитку людського потенціалу, а в 2013 році почав називатися індексом 

людського розвитку (ІЛР). Щороку ООН формує звіт розвитку 188 країн. 

При підрахунку значення індексу людського розвитку враховуються 3 види показників: 

1. Оцінка тривалості життя; 

2. Рівень грамотності людей, в якому враховується середня тривалість навчання; 

3. Рівень життя, що оцінюється валовим національним доходом (ВНД) на людину. 

У відсталих країнах близько одного мільярда людей не вміють писати, а дохід населення часто не 

відповідає фізичному мінімуму проживання людини, через що появляються хвороби і голод. Тому в таких 

країнах висока смертність дітей та низька тривалість життя. Хоча там, як правило, висока народжуваність, 

але це має також негативний наслідок – на безробітне населення потрібний високий ВНД. Боргова криза, 

технологічний розрив з розвиненими країнами, залежність від імпорту продовольства впливають на 

показники відсталості. 

Тобто, для підвищення ІЛР країні треба підвищувати рівень грамотності та рівень життя населення, на 

який впливають рівень розвитку виробництва та сфери послуг, культурно-освітній рівень населення, тощо. 

За останні 10 років цей індекс в більшості держав поліпшилися. 

Для того, щоб зрозуміти чи поліпшується якість життя в Україні, розглянемо ІЛР за минулі роки. 

Загальний індекс людського життя для України за 2013 рік становив 0,734 пункти, в 2014 році - 0,747, а в 

2015 році також 0,747, але з 82 місця перейшов на 81 у світовому рейтингу. За період з 1990 року значення 

індексу України зросло на 6% - з 0,705 до 0,747. Україна займає 29 місце у світі за рівнем освіти та 

грамотності населення. В 2013 році при дослідженні індексу у нашої країни найкраще було з освітою та 

грамотністю – 0.860, помітно гірше було зі здоров‘ям та довголіттям людей – 0.760, а найгірше було із 

рівнем життя (економічний розвитком) – 0.615. 

Згідно з «Доповіддю про людський розвиток – 2013» ПРО ООН, перші п‘ять місць у списку 

досліджуваного індексу займають Норвегія (0.955), Австралія (0.938), США (0.937), Нідерланди (0.921) та 

Німеччина (0.920), а останні місця належать Нігерії та Демократичній республіці Конго (по 0.304). Якість 

освіти є найвищим показником в Україні та позитивно впливає на ІЛР країни. Але через низькі економічні 

показники ми отримуємо низьке значення індексу, тому наша держава знаходиться на рівні 

латиноамериканських держав по рівню життя населення. Так як за останні 6 років досліджуваний індекс 

різко понизився (2010 - 69 місце, 2012 -78 місце), можна підвести підсумок. При погіршенні або 

збереженні рівня освіти, стану медицини й економіки наша країна надалі буде поступатися у рейтингу 

менш розвиненим країнам. 

Для вирішення проблеми треба покращувати кожен з показників, беручи приклад з європейських країн. 

Наприклад, для поліпшення якості освіти можна перестати ділити навчальний день на уроки, як це 

роблять у Фінляндії, для здійснення міжпредметних зв‘язків та формування цілісного світогляду або 

ввести інноваційні технології для більш повного, цікавого навчання. Для підвищення стану медицини 

потрібно покращити стан медичних закладів та обладнання, повищити кваліфікованість та заробітну плату 

медичного персоналу для вирішення проблеми еміграції лікарів. 
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ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ В УМОВАХ РІЗНИХ 

ПОЛІТИЧНИХ РЕЖИМІВ 

Держава є політико-територіальною організацією суспільства, що реалізує владу на основі юридичних 

норм та виступає гарантом захисту групових й індивідуальних інтересів. В свою чергу, громадянське 

суспільство є сукупністю недержавних організацій, які представляють волю та інтереси громадян, що 

включають в себе сім‘ю і приватну сферу, тобто "третій сектор" суспільства паралельно з державою та 

бізнесом. Діалектика відносин між державою і громадянським суспільством має свої складнощі, 

суперечки щодо поділу організаційно-управлінських функцій. Активний розвиток громадянського 

суспільства сприяє процесам демократизації, становленню правової держави. Політичний режим як 

сукупність методів, засобів реалізації політичної влади є формою тісних зв‘язків між державою і 

громадянським суспільством. Відповідно дану взаємодію можна розглянути на прикладі демократії, 

авторитаризму, тоталітаризму. За умов тоталітаризму відбувається повне одержавлення суспільного та 

приватного життя, громадянське суспільство практично поглинається державою. Проте певні його 

паростки все ж таки зберігаються (прикладами можуть слугувати короткочасні акції протесту та 

активістські ініціативи на місцевому рівні: гуртки, клуби, групи людей зі спільними інтересами та 

поглядами на життя). Використовуючи різні форми насилля держава повністю паралізує будь-який вплив, 

волевиявлення громадянського суспільства. Яскравим прикладом є СРСР часів правління Й. В. Сталіна. 

Держава практично привласнила всі засоби виробництва, політична влада була монополізована, 

суспільству нав‘язувалася єдина ідеологія, вибори до органів правління і самі органи мали лише 

формальний характер, багатопартійність була відсутньою. Зародки громадянського суспільства існували в 

той час хіба що в сім‘ї. Особливість авторитаризму полягає в тому, що вся державна влада сконцентрована 

в руках однієї особи або ж групи осіб, і її здійснення відбувається не без примусу. Проте за умов даного 

політичного режиму є відносна автономія в неполітичних сферах життя, а саме: в державі допускається 

існування неполітичного сектору економіки, відсутній всеосяжний контроль за суспільством.  

Формально в країнах з даною політичною системою припускається поділ влади, багатопартійність, 

виборність державних органів. Але реальність полягає в тому, що державна влада знаходиться в руках 

глави виконавчої влади, усіма політичними процесами керує політична партія, що при владі, а інші попри 

всі свої бажання не мають «сили голосу», органи місцевого самоврядування (при їх існуванні) повністю 

залежні і підкоряються центральній владі. Отже, очевидно, що за умов тоталітаризму та авторитаризму 

громадянське суспільство не контролює державу. За умов демократичного політичного режиму 

громадянське суспільство та державу можна представляти як партнерів. Конституційне проголошення 

принципу верховенства права, прозорий поділ влади, наявність прав, обов‘язків і свобод – ось головні 

ознаки ідеальної взаємодії. Особливістю демократичної правової держави є те, що вона контролюється 

громадянським суспільством та підпорядковується йому. Тобто влада самої держави, її незалежність є 

похідними від суверенітету народу, що проголошує його одним і головним владним органом в суспільстві. 

Відповідно, не громадянське суспільство існує для держави, а, навпаки, держава – для громадян. 

Політичні партії, громадські організації, благодійні фонди, ЗМІ сприяють прозорості формування та 

роботи державного апарату. Тому можна зробити висновок, що найповніше зв‘язок між громадянським 

суспільством та державою прослідковується в наданні прав і свобод громадянам, забезпеченням свободи 

та рівності, приватної власності, поштовх до конкуренції призводять до загального благополуччя. Проте 

повне невтручання держави в сферу економіки, соціуму громадянського суспільства призводять до 

монополізації економіки, соціальної нерівності, різного роду суперечок, ідеї свободи та рівності 

знецінюються. Безумовно, інститути громадянського суспільства є фундаментом демократичного 

політичного режиму в державі, а їх розвиток сприяє усвідомленню відповідальності перед законом, 

зростанню самостійності приватної та громадської сфери життя, зниженню впливу держави. Тобто 

ідеальний зв‘язок держави та громадянського суспільства можливий лише у правовій державі. 
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РЕВОЛЮЦІЯ СОЦМЕРЕЖ: ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПРОЯВІВ СЬОГОДЕННЯ  

Сучасні тенденції суспільних процесів, що відбуваються в Україні, свідчать про взаємопроникнення 

інформаційних потоків та зближення ЗМІ та соціальних мереж. Наслідком є, передусім, зміна характеру 

масових комунікацій та функціональна трансформація соціальних мереж, що стають джерелом інформації, 

на яке можна посилатися, досліджуючи чи висвітлюючи певні соціальні явища, настрої, тенденції. Під час 

Революції гідності публікації та записи в соціальних мережах стали об‘єктом цитувань засобів масової 

інформації, ця ж тенденція прослідковується і згодом, що пов‘язується за наступними конфліктами на 

Сході, антитерористичною операцією та дотичними до цього подій, супроводженими різноманітними 

тематичними хештегами. Різноманітні спільноти стали місцем проведення політичних дискусій, 

інформування та координації. У новинах публікується актуальна інформація, новини, заклики про 

допомогу постраждалим, посилання та точку зору авторитетних для певного прошарку населення осіб, 

наприклад, політиків, музикантів, громадських діячів, журналістів, волонтерів тощо.  

Для східних областей характерні інтернет- спільноти, де обговорюються актуальні проблеми, питання 

щодо інфраструктури, волонтерства, соціальної допомоги постраждалим, місця знаходження 

бомбосховищ, пунктів гуманітарної допомоги, культурних заходів, мітингів, поточної воєнної ситуації, 

тощо. За даними дослідження NYU Social Media and Political Participation найпопулярнішою за цей час за 

кількістю коментарів та цитувань була спільнота у соціальній мережі під назвою «ЄвроМайдан». 

Компанія Яндекс провела дослідження активності українських користувачів Twitter впродовж 2013-2014 

років і виявила, що їх кількість різко збільшилася у січні та липні 2014 року, наслідком цього на першому 

етапі була Революція Гідності, на другому - авіакатастрофа Malaysia Airlines на Донеччині [1]. Загалом, 

найчастіше до цитувань повідомлень популярних соціальних мереж вдаються інтернет-видання, рідше – 

журналісти в авторських матеріалах. Такий спосіб викладу матеріалу та паралельної трансляції інформації 

дає змогу відслідковувати події в онлайн-режимі, а також дізнаватися думки громадських діячів та 

закордонних політиків за допомогою їх офіційних коментарів та повідомлень, що стало одним із головних 

каналів отримання експертної оцінки ситуації для ЗМІ.  

Сьогодні, функціонуючи пліч-о-пліч з засобами масової інформації, соціальні мережі стають джерелом 

достовірної та об‘єктивної інформації для значної частини населення, адже суспільно і політично 

спрямовані спільноти не зазнають впливу цензури, а поряд із думками експертів вільно висловлюються 

думки пересічних громадян в коментарях та обговореннях, що дає більш широку та повну картину 

суспільних явищ та громадських настроїв. Користувачі соціальних мереж самостійно займаються збором 

та обробкою інформації, публікаціями новин та веденням стрічки новин, що дає змогу говорити про 

виникнення поряд з офіційної журналістикою явища громадської журналістики, більш вільної та 

демократичної, а також здатної отримувати зворотній зв'язок з публікою в онлайн-режимі, коли кожен 

бажаючий може висловити власну думку чи надати актуальну інформацію з тих чи інших питань. Наряду 

з беззаперечними перевагами соціальних мереж, як сучасних інформаційних осередків, в яких активно 

формується та відображається суспільна думка щодо революційних та військово-політичних процесів, не 

можна не сказати про деякі недоліки такого джерела інформації.  

Адже часто висловлювані думки більшості користувачів не є компетентними, вільне обговорення сприяє 

розгортанню конфліктів, а чисельні републікації новин серед величезної кількості спільнот можуть 

викривлювати інформацію та формувати хибну думку та бачення певних подій. Загалом, можна сказати, 

що явище «революції соцмереж» можна пов‘язати з тим, що внаслідок революційних подій населення, а 

передусім молодь, прагне до певної консолідації, утвердження патріотичних настроїв, підтримки, свободи 

висловлення думки, а також зручного засобу координації громадських сил та утворення певних 

тематичних об‘єднань. Природні явища для революційних подій, але оформлені в форму інтернет-спілок, 

що є наслідком модернізації та інформатизації суспільства. Громадські рухи отримали нову форму 

завдяки соціальним мережам та Інтернету, що надали їм змогу швидко поширювати інформацію серед 

багатотисячної аудиторії, небайдужої до суспільного життя країни, а також звільнитися залежності від 

однобічного висвітлення інформації ЗМІ та отримати змогу власного бачення подій, інтерпретації та 

демократизації громадської думки.  
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ІДЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

Політична ідеологія - це сукупність ідейних поглядів, що висловлюють та захищають інтереси певних 

груп або груп населення. Сучасний етап розвитку української політики можна назвати періодом 

деідеологізації. Вона створює базу дії та поведінки політичних сил. Також ідеологія може виконувати 

функцію маскування справжніх цілей та інтересів політичних сил, які об'єднують представників еліти. 

Політична система України є нестабільною, а політичні партії не мають достатнього впливу на 

загальнодержавному рівні. В нашій країні партії не відносять себе до жодного традиційного для 

демократичних країн ідеологічного спрямування. Основна теоретична платформа для будь-якої політичної 

ідеології складають поняття такі, як справедливість, свобода та солідарність. В Україні за роки 

незалежності офіційно зареєстровано більше 300 партій. Сьогодні парламентські партії звинувачують в 

тому, що єдиною ідеологією є отримання влади, яка потрібна для задоволення власних амбіцій, потреб. 

Вони створенні під вибори та під певного лідера, здебільшого фінансуються олігархічними групами. Як 

сказав німецький вчений та публіцист Вільгельм Швебель: «Ідеології вигадують не для того, щоби 

зробити неможливе можливим, а для того, щоби забезпечити небагатьох всім можливим». На даний час в 

Україні не існує справжніх ідеологічних партій, що є дуже прибутковою галуззю правлячій еліті. На 

початку 90-х років в Україні діяли партії ідеологічного спрямування. З'явилася права партії Народний Рух 

України і націоналістичні партії, Республіканська партія, Демократична партія. Відсутність ідеологічних 

партій – це безвідповідальність влади, яка завдяки виборчим проектам маніпулює українським 

суспільством. Здебільшого ідентифікують політичні сили завдяки відомим лідерам і політичними гаслам , 

які мають ситуативний характер. В президентських та парламентських виборах брав участь «Блок Петра 

Порошенка» з гаслом «Жити по-новому». З часом гасло партії змінилося. Нове життя, запропоноване 

українцям новою владою, викликало негативну реакцію. Тепер вищезазначена політична сила пішла на 

вибори з патріотичним гаслом «Збережемо країну». Тобто не ідеологія, а технологічний проект. Партії 

України займаються популізмом – пропонують людям бажане, а після отримання влади вводять зміни до 

виборчих проектів , в залежності від конкуренції та потреб. 

 

Андрієвич В.В. (м.Київ) 

vova_andrievich@ukr.net 

ПОЛІТИКА МІЖ РАДИКАЛЬНИМИ ЛІВИМИ ТА РАДИКАЛЬНИМИ ПРАВИМИ: УКРАЇНА, 

ЄВРОПА, США 

Політичний радикалізм є специфічною концепцією, адже значення цього терміну доволі сильно 

варіюється в залежності від історико-культурних умов та політичної традиції того регіону, про який йде 

мова. Найбільш загально його можна визначити як «прагнення доводити політичну чи іншу думку до її 

кінцевих логічних і практичних висновків, не йдучи ні на які компроміси» 1 . І якщо в кінці ХІХ-початку 

ХХ ст. під визначення радикалів могли потрапити ліберали, консерватори та соціалісти, які були в 

опозиції до більшої частини прихильників цих основних ідеологій, то нині значно частіше під ним 

розуміють екстремістські рухи ультралівого та ультраправого спрямування. Відповідно, основною ціллю 

політики між радикальними лівими та радикальними правими в ХХІ ст. можна назвати намагання 
утримувати політичний процес в рамках певних конвенційних демократичних кордонів, а також усунення 

загроз, що можуть призвести до поляризації суспільства. Окрім деяких країн, де слово «радикальний» є 

http://cachekiev04.cdn.yandex.net/download.yandex.ru/company/Yandex_on_UkrainianSMM_%20Summer_2014.pdf
http://cachekiev04.cdn.yandex.net/download.yandex.ru/company/Yandex_on_UkrainianSMM_%20Summer_2014.pdf
http://ain.ua/ukraincy-v-socialnyx-setyax-masshtabnoe-issledovanieyandeksa
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звичною частиною політичного лексикону, в тому числі назв політичних партій (Франція), в більшості 

західних демократій закріпилися негативні конотації за ним, особливо після Другої світової війни. Справа 

в тому, що у другій половині ХХ ст. в них сформувався свого роду ліберально-консервативний консенсус 

у випадку США та консенсус між соціал- демократами, лібералами і консерваторами в більшості країн 

Західної Європи, базисом якого стали спільне бачення громадянських цінностей, свобод та рішень деяких 

найважливіших питань соціальної та економічної політики держави2 . Саме через таку загальну згоду 

політичні рухи, що опонували існуючим політичним режимам, змістилися на маргінез політичних систем 

ряду країн, і лише останні декілька років ми можемо говорити про їх повернення у велику політику. В 

США політична система вже на інституційному рівні вибудувана так, що в радикальних політичних сил є 

досить малі шанси отримати масову підтримку суспільства. Чітко спрацьовує закон М. Дюверже, що 

говорить про утворення двопартійної системи при мажоритарній виборчій системі відносної більшості, 1 

Список статей Энциклопедический словаря Брокгауза и Ефрона: Р—Рак. Источник: т. XXVI (1899): 

Рабочая книжка — Резолюция, с. 73—75 2 Гаджиев К. Либерально-консервативный консенсус в странах 

Запада // Власть. 2015. №1. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/liberalno-konservativnyy-konsensus-v-stranah-

zapada відповідно рекрутування в ряди політичної еліти може відбуватися лише шляхом діяльності в 

рамках Демократичної чи Республіканської партіїй. Вже один цей факт стає величезною перепоною для 

радикалів, які в будь-якому разі мають зважати на партійний істеблішмент, вже не говорячи про історичну 

тяглість та силу демократичних традицій, завдяки яким в американській політиці відсутні як ультраліві 

(хоча Б. Сандерса в США і називають ультралівим, але в Європі він мав би статус звичайного соціал-

демократа), так і ультраправі. На звання радикалів можуть претендувати хіба що суспільно-політичні рухи 

Occupy (ліві, найбільш відома акція - Occupy Wall Street) та Tea Party (праві), але їх вплив є ситуативним 

та зазвичай обмежується прихильністю до них певних конгресменів. В Європі ситуація дещо інша. 

Плюралізм виборчих систем та різні історичні умови формування нинішніх політичних режимів зумовили 

наявність радикальних лівих та правих партій в ряді країн. В 60-80-х рр. ХХ ст. в декількох з них досить 

активно діяли організації екстремістського спрямування обох полюсів політичного спектру (Італія, 

Німеччина), часто вдаючись до терору як методу боротьби. Нині радикали намагаються здобути вплив 

вже демократичним шляхом, апелюючи до нездатності поміркованих національних урядів проводити 

незалежну від керівництва ЄС політику в інтересах населення, граючи на глобальних проблемах, на 

кшталт міграційної кризи чи кризи європейських цінностей. Великого політичного успіху серед них 

досягла поки що лише грецька «СІРІЗА», що є своєрідним конгломератом лівих та ультралівих сил, але 

помітна тенденція до зростання їх популярності («Національний фронт» у Франції, «Альтернатива для 

Німеччини» і т.п.), тому в 2017 р. нинішні центристські партії влади можуть стикнутися з серйозною 

конкуренцією на чергових виборах зі сторони радикальних сил. В Україні з моменту проголошення 

незалежності не поставало питання ліквідації деструктивного впливу радикалів на політичну системи, що 

досить незвично, зважаючи на складність перехідного режиму після розпаду СРСР, під час якого зазвичай 

подібного роду політичні гравці мають найбільшу підтримку. Більшою мірою це пов‘язане з високими 

бар‘єрами для виходу на загальнонаціональний рівень у вигляді політичної партії, адже останні не можуть 

існувати без донорства певних груп, інтереси яких вони мають захищати. Відповідно, в Україні в часи 

незалежності в парламенті не були представлені навіть помірковані ідеологічні партії, натомість 

домінували прагматичні (клієнтелістські). Загалом, навіть попри певний крен вправо починаючи з 2014 р., 

політична системі України досі позбавлена радикалізму обох полюсів ідеологічного спектру. 

 

Антропов А.С. (м. Київ)  

andrej-antr@ukr.net 

ТЕНДЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ ЗА 25 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 

На шляху до створення гідної демократичної незалежної держави, Україна зробила багато помилок, наче 

дитина кинута батьками у доросле життя, але не готова до самостійного вирішення проблем. Це 

обумовлено тим, що за часи незалежності Україна до кінця не позбулася пострадянських звичок. Держава 

за 25 років зробила багато, як правильних, так і неправильних кроків. З одного боку, уряд незалежної 

України намагається наблизити державу до європейських стандартів та кращого рівня життя, про що 

неухильно та красномовно розповідається народу з екранів телевізора та по радіо. З іншого боку, рівень 

життя тільки погіршується: поширюється корупція, безробіття, безкарність, убогість простого народу. 

Відбулася різка соціальна диференціація на «бідних» і «багатих», що загострила соціальну ситуація в 

Україні. Проблема відсутності гармонії доходів та витрат залишається незмінною. За статистикою в 

Україні у середньостатистичній родині рівень витрат більший за доходи. Нерівність доходів визначається 

різницею якості послуг, які люди надають одне одному. Неможливий рівний розподіл доходів, адже люди 
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не отримують однакових можливостей в наданні виробничих послуг. Люди істотно відрізняються по 

рівню наданої їм освіти та кваліфікованій підготовці, а отже, по своїм перспективам заробляти. Гостро 

постає питання безробіття: кількість офіційно зареєстрованих безробітних зросла на 22,3 тисяч осіб, на 

одне робоче місце – 18 осіб (травень 2016 року). Жінок серед безробітних у 1,2 разу більше, ніж чоловіків 

(283,3 тис. проти 217,4 тис.). Значно відрізняється рівень безробітних міської та сільських місцевостей 

(299,8 тис. проти 231,8 тис.). Завдяки послугам бірж зайнятості з 2015 року працевлаштували 460,1 тисячі 

безробітних. 17,2 тисячі використали державну програму та отримали одноразову допомогу із безробіття, 

шляхом відкриття власної справи. Кожен другий, що лишився роботи відкрив бізнес у сферах торгівлі та 

ремонту автотранспортних засобів, кожен десятий – у професійній, науковій та технічній діяльності, 

стільки ж – у сільському, лісовому та рибному господарствах. Україна, як незалежна держава підтримала 

вирішення проблеми гендерної нерівності, зокрема за рахунок збільшення можливостей жінок: в освіті, 

економічній, політичній сферах тощо. Антропов А.С. (м. Київ) andrej-antr@ukr.net «Електронне читання» 

майже повністю викорінило звичайну книгу. 49% українців регулярно читають, проте половина з них 

використовує певний електронний гаджет для читання замість книги. В Україні помітно збільшилися 

міграційні процеси, які значно вплинули на ситуацію в соціальній сфері держави. Багато українських 

випускників шкіл та вищих учбових закладів шукають продовження свого життєвого шляху за межами 

країни, що призводить до втрати кваліфікованих працівників. За роки незалежності народ отримав 

незалежну свідомість, право мислити, висловлювати думку, розвиватися, як особистість, широкий спектр 

поглядів, відходження від стандартів. Негаразди у політичному та економічному житті згуртували 

український народ, пробудили патріотизм. За часи існування незалежної України зросла громадянська 

ідентичність українців, більшість яких починає ототожнювати себе перш за все з власною країною. 

Іншими позитивними моментами розвитку незалежної країни можна назвати появу малого та середнього 

бізнесу, розвиток в освіті, науці, розвиток приватної сфери послуг, культури, мистецтва. В Україні 

капіталізм з національними особливостям замінив соціалізм, а тоталітарну систему влади, яка лише 

почала руйнуватися у часи Перебудови, змінила хитка і неоднозначна пострадянська демократія. 

Головним досягненням України, з моменту здобуття незалежності наприкінці двадцятого століття, стало її 

функціонування як демократичної держави, що мало викликати сором у представників Росії та політологів 

інших країн, які мали сумніви стосовно цього факту. Багато хто очікував, що Україна, як незалежна 

держава, буде короткочасною. Інші критики сподівалися, що Україна піде шляхом своїх пострадянських 

сусідів і відмовиться від демократичних цінностей. Все ж таки, всупереч цим негативним сподіванням, 

через 25 років після отримання статусу незалежності, Україна функціонує як демократична держава, хоча 

і має низку недоліків. 

 

Бабій С.Г. (м. Київ) 

bastian12@yandex.ru 

ПОМАРАНЧЕВА РЕВОЛЮЦІЯ, ЗМІНИ В ПОЛІТИЧНОМУ ТА СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ 

Помаранчева революція 2004 року має об‘єктивні причини на свій початок. Першою та головною 

причиною пікетування людей була недовіра до першого оголошення результатів Центральною виборчою 

комісією. Згідно з якими переможцем став Віктор Янукович. Такий розвиток подій не влаштовував людей 

тому, що очевидним було те, що результат був сфальсифікований. Але попереднє оголошення не 

приймалось до уваги оскільки рішенням Верховного суду України було наказано ЦВК провести заново 

голосування. Свою частину в недовірі до результатів також відіграло отруєння одного з кандидатів, а саме 

Віктора Ющенка. Також попередні дані опитувань екзит-полів показували протилежні результати. Також 

дана революція була демонстрацією українського народу незадоволенням своїм соціальним становищем, 

корумпованою верхівкою влади, які проводили реформи з швидкістю вигідною для них. Одним з 

головних результатів помаранчевої революції є демонстрація свободи слова та волевиявлення. 

Демонстрації практично не вміщали в собі силові методи, а носили винятково мирний характер. 

Перемогою для українського народу було усвідомлення сили та важливості слова народу. Люди тепер 

мали змогу вільно доносити свою думку до широкого кола людей нічого не боячись. Революція 

проштовхнула в перед розвиток демократії в країні. Були внесені позитивні зміни до конституції, деякі з 

них зробили практично не можливим фальсифікацію виборчого процесу. Але революція відштовхнула 

розвиток країни в цілому – економіку, науку, техніку, медицину. Також потрібно було багато часу на 

примирення конфліктів між елітарною частиною суспільства в тому числі конфліктів між партіями і 

окремими політичними особами. Революція не принесла радикальних змін в країну політичний режим не 

змінився, як і соціальний лад в Україні, змінилось налаштування людей на краще життя, але в країні 

залишилось все як і було. Тільки в додаток отримали економічну кризу. Очікувалось отримати повне 
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перезавантаження. Була надія, що народ все таки змусить політичну верхівку грати по загальних правилах 

і на благо всього суспільства. Цього не сталось, але політична верхівка зрозуміла, що тепер все не так 

просто і їм прийдеться частково підкоритися закону. Однією зі значущих змін це внесення змін до 

конституції згідно з якими було зменшено повноваження президента, знизивши рівень значущості спірних 

президентських виборів. Також значущим моментом цієї події є те, що помаранчева революція показала 

можливість боротьби з владою мирним шляхом. Хоча в ході революції активістами були зайняті 

Український Дім, Київську мерію та Будинок профспілок. Дана активність могла перерости в немирну 

революцію, але мітингарі прислухались до прохання свого лідера, Віктора Ющенко. Події 2004 року стали 

великим непередбачуваними для України. Можна вважати що політична система оновилась таким чином і 

вийшла з кризи завдяки ненасильницькому характеру шляху вирішення конфлікту. Після падіння 

попереднього режиму влади розпочались суспільні і політичні зміни. І це прийшло на зміну десятирічній 

авторитарній стабільності. Це можна назвати першим кроком до нового життя. Хоча подальші події 

показали, що у Росії загострені відносини з новою владою. Революції в Україні і Грузії змінили 

геополітичну ситуацію в Євразії. Зміна влади в Україні сприймається політичною елітою Росії як загроза 

до повного домінування на материку, як основного енергопостачальника на материку. Але напруженість 

всередині країни все одно залишається тому, що з`являються нові варіанти розвитку України на 

міжнародній арені. І після революції рух до демократії суворо залежить від здатності політичних діячів 

співпрацювати, діяльності уряду щодо реформ, співпраця України з міжнародними структурами, 

саморозвитку суспільства, а також політичним режимом в сусідніх країнах. 

 

Баханов О. Ю. (м. Київ) 
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СОЦІАЛЬНІ СТАНДАРТИ Й СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА В МОДЕРНОМУ СВІТІ ТА УКРАЇНСЬКІ 

РЕАЛІЇ: ПОМІЖ МОРАЛЬНИМИ ТА ЕКОНОМІЧНИМИ ІМПЕРАТИВАМИ 

Під час соціальних змін останнього найскладнішого часу в Україні дотримання соціальних стандартів та 

їх розвиток має бути пріоритетом на шляху побудови правової та соціальної держави. Після початку 

військових дій, різко зросла кількість тимчасових переселенців, і в пошуках виходу із цієї ситуації 

держава розпочала ряд дій щодо підтримки цієї категорії осіб. Нажаль досягти успіху в цьому питанні 

дуже важко, і саме соціально- побудова незабезпеченість та низький рівень заробітних плат на рівні з 

вимогами та побажаннями переселенців щодо рівня життя та ціннісних орієнтирів створюють прірву, яку 

подолати можуть тільки люди, які мають фінансові можливості або професії, які користуються 

максимальним попитом. Нажаль, соціальна нестабільність створює негативну оцінку майбутніх 

перспектив у більшої частини переселенців. До того ж на фоні особистих соціальних проблем зростає 

негативне ставлення до переселенців з боку іншої частини населення і зростає соціальна напруга у 

суспільстві. Дорослих переселенців все більше турбують питання фінансово- матеріального забезпечення 

сімейних бюджетів, соціально-політичного вирішення існуючих проблем та найскоріше закінчення 

військових дій в зоні конфлікту на сході України. На фоні їх переживань та складнощів проблеми, з якими 

зустрічаються діти, стають не менш важливими та соціально-пріоритетними. Питання формування 

статусно-рольової моделі поведінки, інтеграція в молодіжні рольові поведінкові моделі відбуваються 

вкрай складно і болісно. Тому додатково створюється можливість для реалізації міжнародних стандартів 

соціального захисту і допомоги дітям в Українському суспільстві. Одним із пріоритетів є забезпечення 

стандарту: «Простір - сприятливий для дітей». Проведення заходів в безпечній, інклюзивній обстановці, 

яка враховує інтереси дитини дозволяє шукати можливості не тільки для отримання інформаційно- 

освітнього компоненту, а й створення середовищ, які додають стереотипи та упередження. Це можливо 

створити завдяки неупередженому підходу в освіти, та поза межами освітніх закладів у молодіжних 

організаціях, різноманітних гуртках та театральних студіях. Також участь у денних та виїзних таборах 

сприяє пошуку взаємодії та порозуміння. Моральна імперативна норма пострадянської дійсності 

наштовхується на айсберг сучасних економічних проблем, пов‘язаних з побудовою нових програм 

розвитку суспільства, і інституційна криза української державності ставить нові соціальні вимоги перед 

українським суспільством. Деякі виїжджають за кордон, і таким чином тікають від соціальних проблем 

сьогодення. Наше же завдання відповідати на виклики через координацію зусиль в державному та 

недержавному секторі, психосоціальну підтримку та створення в територіальних громадах соціальних 

платформ взаємопідтримки та взаємодопомоги з максимальних залученням до них державних та 

громадських організацій, благодійних фондів тощо. Несупроводжувані і розлучені діти (ті, що втрачають 

зв‘язки із своєю родиною) - новий напрямок соціальної допомоги під час військових конфліктів. Нажаль, 

деякі проблеми цих дітей вирішуються лише в ручному режимі і пошук універсальних моделей створення 
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механізмів їх подолання залишається лише перспективною розробкою, над якою працюють наші державні 

структури. Економічна нестабільність та вузькість територіальної направленості допомоги не вирішує 

більшості проблем у загальному вимірі. Пріоритетами у освітньо-виховній діяльності серед дітей та 

молоді дедалі стають підвищення рівня знань щодо мінної безпеки, першої медичної допомоги, 

психологічної підтримки, захисту прав дітей, толерантного ставлення один до одного. Це спрятиме 

розриву інформаційної необізнаності та створенню територіального сприйняття та соціальній інтеграції. 

Інтеграція та взаєморозуміння між молоддю, є гарним прикладом для суспільства дорослих. На шляху до 

соціально-правової держави, необхідна така соціальна політика, яка своїми правовими рішеннями подолає 

соціальну несправедливість і створить можливості для розвитку молоді саме в українському суспільстві 

разом із перспективами, що сприятимуть пошуку освіти та роботи саме в наші країні, а не закордоном. 

Такі знахідки будуть слугувати забезпеченню громадянського миру і злагоди в суспільстві, вирішенню 

соціальних проблем. На шляху до цього об‘єднання зусиль громадських та державних організацій, 

міжнародних інститутів дає змогу отримати синергію змін та соціальних трансформацій. 

 

Берездецька Л.В. ( м. Київ) 
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КУЛЬТУРНА ТРАВМА ТА СПОСОБИ ПАМ’ЯТАННЯ ТРАВМАТИЧНИХ ПОДІЙ 

Дж. Александер виділяє три основні підходи до концепту травми, два перших називаючи «популярною 

версією травми»: 1. «Буквальний» або «натуралістичний», який стверджує, що існує травматична подія і 

реакція на неї неминуча. Згідно з цією версією, очевидним видаються економічні депресії, як причина 

відчаю, програні війни є причиною для злоби і відчуття безцільності, стихійні лиха приводять до паніки і 

т.д. Реакція на такі травми – спроби змінити обставини, які до них привели. Таким чином, культурна 

травма аналізується через саму травмуючу подію, а не її осмислення. Реакція неминуча, бо нібито подія є 

очевидно травматичною [3]. 2. Психоаналітичний – він не заперечує силу травматичної події, але 

говорить, що травматичний акцент лежить не в самій події, а в нашому сприйнятті та розумінні цієї події. 

Цей підхід стверджує, що травма відбувається не відразу після травмуючої події, а через певний час, поки 

травма є латентною. Одна з дослідників(ць) в рамках цього підходу – К. Карут говорить про те, що під час 

травматичної події відбувається певний злам і потрібен час, для того, щоб його якось пояснити і осягнути. 

Дослідники різних дисциплін по-різному описують шляхи виходу з культурної травми. Історик Домінік 

Ла Капра пропонує сприймати історію та пам‘ять, як два способи свідчити про певні події. Відтак, автор 

пропонує два види роботи з травмою, в першу чергу культурною: 1) Проробка: після травматичної події 

відсторонитись від травми, і розглядати її, називаючи, починаючи розвінчувати стереотипи стосовно цієї 

події. Але, як стверджує Д. Ла Капра, це вічна травматична робота. 2) Відігрування: в цьому варіанті 

суспільство, чи травмована група, переживши травматичну подію, не може її подолати і продовжує її 

«відігрувати» знову і знову. Іншими словами, за автором, суспільство знаходиться під афектом травми і 

вона постійно реактуалізується. Такі механізми роботи з культурною травмою описував і З. Фройд, 

використовуючи терміни «скорбота» (пам‘ять) і «меланхолія» (повернення до того самого) [4]. 3. 

Конструктивістський підхід говорить про те, що може і не існувати певної травматичної події, але якщо 

суспільство, чи певна соціальна група, вирішить, що щось вплинуло на нього / неї вплинуло травматично 

– тоді ця подія (можливо, і сконструйована) стане травмою. Репрезентація травми відбувається, за 

дослідникам, в першу чергу через ЗМІ та мистецтво. Дж. Александер зазначає, що травма виникає на рівні 

спільноти, коли соціальні кризи стають культурними кризами. Подія є травматичною в тому випадку, коли 

підважується колективна ідентичність, постають невирішеними питання хто є ця соціальна група та куди 

вона прагне. Дж. Александер також описує процес, за яким травмуюча подія стає культурною травмою 

(спіраль означення): певні «діячі» окреслюють символічні уявлення, опис певних соціальних подій 

(минулим, теперішнім чи майбутнім); члени соціальної групи передають ці уявлення. Відтак, люди, які 

окреслюють ситуацію («група носіїв») передають інформацію аудиторії (громадськості). Розрив між 

подією та її репрезентацією залежить від конструювання переконливої системи культурної класифікації. 

Свого роду, за Дж. Александером, це розказування нової історії з застосуванням символічних означувань. 

Це, фактично, боротьба за панівний наратив[3]. А. Аарелайд-Тард розглядає поняття травми в контексті 

самоідентифікацій націй та національної ідентичності: певні історичні події, які вступають в конфлікт з 

національним наративом в ХХ та ХХІ ст. стали інтерпретувати, як травму. Тобто культурна травма 

аналізується, як когнітивне утворення, що виражає кризу ідентичності, в центрі якового є певний 

міфообразний дискурс, акцентуючий «своє» та «чуже», який їх загострює [1]. П. Штомпка – події з 

сильним травматичним потенціалом не призводять до травми, якщо їх виправдовувати, раціоналізувати і 

інтерпретувати таким чином, щоб зробити незамінними, невинними, некорисними чи невидимими. Він 
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стверджує , що травми таки конструюються, але саме завдяки цих інтерпретацій ми можемо і справлятися 

з травмами, раціоналізуючи їх. П. Штомпка досліджує в першу чергу культурну травму, пов‘язану зі 

зміною політичних режимів соціалізму та капіталізму[5]. Відповідно, говорячи про культурну травму, 

неодмінно виникає тема пам‘яті, як спосіб роботи з травмою. Залежно від того, як ми пам‘ятаємо ту чи 

іншу подію, культурна травма може вийти в досвід, або далі «відігруватись. Причому пропонувати 

способи пам‘ятання може і влада, так і низові спільноти (за А. Ассманд – владний та соціальний 

дискурси). Наприклад, спроба означити міський простір може бути майданчиком та приводом для 

проговорювання травматичної події та способів (символів) її пам‘ятання [1]. Коли є розмова про травму, 

це свідчить, що травма існує, проте не була артикульована. Іншими словами, культурна травма має в собі 

потенцію перебудувати суспільство, це можливість інновацій для того, щоб перемогти неефективність 

старої соціальної системи.  

Список використаної літератури: 

1. Аарелайд-Тарт А., Хачатурян А. Дискурс культурной травмы в русскоязычной среде Эстонии / А. 

Аарелайд-Тарт, А. Хачатурян.-- Социологические исследования. 2006. № 10. С. 57-64.  

2. Ассман А. Простори спогаду. Форми та трансформації культурної травми / А. Ассман.-К: Ніка Центр, 

2012, 434 с.  

3. Александер, Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 

3, С. 5-40.  

4. Мороз О., Trauma studies: История, репрезентация, свидетель // Оксана Мороз, Екатерина Суверина 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://magazines.russ.ru/nlo/2014/125/8m-pr.html  

5. Штомпка П. Социальное изменение как травма // Социс. 2001. № 1. С. 6-17 

 

Бондарєва А.І. (м.Київ)  

tosya.bondareva@mail.ru 

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ:СУЧАСНИЙ СТАН ТА РЕАЛЬНІ 

ПОТРЕБИ 

Однією з невід‘ємних частин державної політики, на сьогоднішній день, є регіональна політика. Яка 

регулює взаємовідношення між державою й районами, а також районів між собою та є частиною 

національної стратегії соціально-економічного розвитку. В Україні активними суб‘єктами політичних, 

економічних та інших відносин крім центральних органів влади є регіони та міста. Саме регіональна 

політика шляхом партнерства та узгоджених дій здійснює пошук оптимальної моделі зв‘язку між 

«центром» та регіонами, містами, селищами, селами та іншими населеними пунктами. Державна 

регіональна політика, при правильному плануванні та реалізації, створює набагато більший ефект, ніж від 

усіх загально взятих заходів галузевих політик, тобто виступає так званою політикою синергії. За часів 

становлення незалежності в Україні через недостатність відповідного досвіду, тогочасної економічної 

кризи, повільного переходу до нових стосунків між центральною та місцевою владами, відсутності 

дієздатних центральних органів влади була відсутня активна та водночас збалансована державна 

регіональна політика, що призвело до фактичного руйнування економічних зв‘язків безпосередньо між 

регіонами, порушення цілісної взаємодії «держава - регіони» та розділення регіонів за рівнем якості життя 

людей. До 2015 року Україна не мала окремого закону, який регулював би засади державної регіональної 

політики. У 2010 та 2012 рр., були спроби винесення даного закону на розгляд парламенту, але не були 

підтримані. Лише 5 лютого 2015 р. у ІІ читанні Верховною Радою України було ухвалено відповідний 

документ Закон України «Про засади державної регіональної політики», а 1 березня 2015 р. був 

підписаний Президентом України. В кожній країні світу є самодостатні, економічно сильні, і є проблемі 

регіони, тобто ті, які самостійно не можуть вирішити свої соціально-економічні чи екологічні проблеми, 

тому потребують підтримки зі сторони держави. В Україні, на початок 2016 року проблемними регіонами, 

крім Полісся, Поділля та Закарпаття, вважаються окремі частини Донецької, Луганської областей та АР 

Крим. Це є наслідком недосконалості державної політики, у тому числі й державної регіональної політики 

та регіонального розвитку. В даних регіонах, у порівнянні з іншими областями, значно зросли внутрішні 

регіональні диспропорції щодо розвитку інфраструктури, надання послуг населенню у сфері освіти, 

культури, охорони здоров‘я тощо. Що призвело до розшарування населення за рівнем доходів, безробіття, 

створення підгрунтя для проявів сепаратизму. Для вирішення вище зазначених проблем державна 

регіональна політика повинна прагнути до об‘єднання регіонів у єдиний політичний, економічний, 

http://magazines.russ.ru/nlo/2014/125/8m-pr.html
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гуманітарний та духовний простір зі збереженням регіонального різноманіття, та врахуванням 

особливостей кожного регіону. Необхідно створити контроль щодо забезпечення та виконання державних 

нормативів і державних соціальних гарантій для кожного громадянина незалежно від регіону його 

проживання. Але слід врахувати, що бюджетна підтримка всіх регіонів неможлива, тому джерела 

зростання слід шукати на регіональному та місцевих рівнях, залучаючи підприємницькі структури з 

формуванням сприятливих умов для співпраці. Для формування в Україні державної регіональної 

політики слід залучати органи виконавчої влади, територіальні громади. При цьому значну роль грає 

злагоджене виконання дій всіх суб‘єктів владних відносин, яке можливе при чіткому розмежуванні 

повноважень органів виконавчої влади нижчих рівнів і органів місцевого самоврядування, зі закріпленням 

на законодавчому рівні незалежності органів місцевої влади від державних органів у плані прийняття 

рішень, можливості самостійно розпоряджатись регіональними ресурсами та власністю. Державна 

регіональна політика повинна стати однією з основних політик в Україні, а не залишатись гаслом у 

передвиборчій агітації. Проект Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020р. 

містить засади на основі європейського досвіду та інструментів політики. Це повинно призвести до 

позитивних змін в державній регіональній політиці України. 

 

Бондарчук Д.П.(м.Київ)  

bondarchuk_di@ukr.net 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СЕПАРАТИЗМ: УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Явище сепаратизму потенційно присутнє в будь-якому державному утворенні і є наслідком регіональної 

політики держави. В науковій літературі сепаратизм трактують як політичне явище, напрямлене на 

відділення частини території держави з метою створення окремої суверенної держави, з метою увійти до 

складу іншої держави або з метою розширення автономії. Природа сепаратизму дуже суперечлива, так як 

базується на одному із основних принципів міжнародного права – права на самовизначення. Одночасно 

порушує суверенітет, єдність та територіальну цілісність держави, закріплені тим же міжнародним 

правом. Сепаратизм активізується в певних умовах, під впливом різних факторів, пов‘язаних з політичною 

трансформацією суспільства, істотним ослабленням або посиленням центральної влади і містить загрозу 

національній безпеці.Світовий досвід показує, що сепаратизм має глибокі історичні корені, та на 

теперішній час практично немає таких механізмів, які могли б врегулювати конфлікти, спричинені 

сепаратистськими вимогами. Політична практика свідчить про те, що сепаратизм все частіше стає 

причиною збройних конфліктів. Це перетворює його на одну з найгостріших проблем сучасності, яка 

вимагає розумного і послідовного його вирішення. Як показує історичний досвід, основною причиною 

виникнення сепаратизму є ущімлення прав національних меншин, релігійні або етнічні проблеми. 

Відокремлюючі рухи, що представлені меншинами, в більшості випадків, відстоюють свої права силовим 

шляхом. Через це протистояння триває від декількох десятиліть, до декількох віків. Але такий сепаратизм 

можна характеризувати як позитивний, оскільки його можна розглядати як визвольний рух середини –

кінця ХХ століття. Його основною метою було повернення колоніям їх автономії, так звана 

«деколонізація»-визвольний рух в боротьбі за суверенітет, реалізація міжнародного права на 

самовизначення. Такий рух має підтримку широких верств населення, на відміну від сепаратизму. Нажаль, 

сепаратизм не визначається конкретними територіями або регіонами планети, та все ж , в залежності від 

них, має певну специфіку. У другій половині ХХ століття існувало 53 основних осередки сепаратизму, які 

охоплювали близько 13 млн.кв.км з населенням 220 млн. людей. В 20 осередках конфлікти мали збройний 

характер, що особливо характерно для Азії,їх причиною стало різке погіршення соціально-економічного 

стану країни та політична нестабільність. В межах європейського регіону найбільш показовими є осередки 

сепаратизму в Бельгії, Греції, Великобританії, Іспанії, Франції та ряді інших країн. В результаті 

глобалізації осередки сепаратизму по всьому світу утворюють зв'язок, формують цілісну структуру і 

утворюють цілий ряд нових ознак,за якими можна класифікувати дані рухи як: «економічний сепаратизм», 

«ісламський сепаратизм», «політичний сепаратизм» і т.д. В основі такої класифікації, як і раніше, лежить 

релігійна або етнічна ознака, але це говорить про перехід сепаратизму на міжнародний рівень, роблячи 

його не тільки об‘єктом, але й суб‘єктом міжнародного політичного процесу. Сепаратизм є одним з 

наслідків невирішеного національного питання та регіональних диспропорцій розвитку в багатоетнічних 

державах. В Європі, Канаді (країнах розвиненої демократії) поряд з вимогами більшої самостійності 

переважає економічний сепаратизм. В Азії, Африці, на Близькому Сході (в країнах, що розвиваються) 

переважає сепаратизм, в основі якого –етнічна та релігійна проблема. Аналізуючи історію сепаратизму в 

різних країнах, бачимо, що в державах з високим рівнем політичних та економічних свобод вибирають 

інституційні методи боротьби з подібними рухами. Силові методи боротьби переважають у країнах з 
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тоталітарними чи авторитарними режимами. В сучасному світі переважає думка про те,що в боротьбі з 

сепаратистськими настроями найефективнішими є- територіальні та політичні методи. Та аналіз 

результатів застосування цих методів говорить про те, що ні один з них не може до кінця вирішити саму 

проблему. У 2008-2009 роках відбувся повний крах ялтинської системи будови світу, бо 4 з 5 постійних 

членів Ради Безпеки ООН відмовились від міжнародних норм і правил: Росія визнала незалежність 

Південної Осетії та Абхазії, Косово ж незалежним визнали США, Франція та Великобританія. У світі 

вважали, що подібне визнання не буде мати критичних наслідків, адже країни Європи вважали себе досить 

впливовими, щоб не допустити подібного в своїх державах, Росію ж вважали вразливою через власні 

внутрішні проблеми. Подібний прецедент і дозволив анексувати Росії Крим у 2014 році, хоча в Україні 

значних, внутрішньо зумовлених причин для сепаратизму й не було. Поява сепаратистських настроїв в 

Україні зумовлена політичною волею Москви, яка з 2003 року намагалася відібрати острів Тузла, її одіозні 

політики мріяли загарбати ледь не всю східну Україну, а Галичину або віддати Польщі, або перетворити 

на буферну зону між Росією та Європою. Воєнні дії на Донбасі свідчать про те,що Росія від своїх 

загарбницьких планів не відмовилась. І слід зазначити, що подібна поведінка країни-агресора була б 

неможливою, якби у нас завершились реформи по децентралізації, була б викорінена корупція та 

припинилось би зловживання владою нашими чиновниками. 

 

Бурмака Д.В. (м. Київ)  

darjaburmaka@gmail.com 

ФРІЛАНС – МОЛОДІЖНА ТЕНДЕНЦІЯ НА РИНКУ ПРАЦІ 

Експерти з різних галузей знань (економічних, соціологічних, психологічних) в один голос стверджують 

про труднощі, з якими зіштовхується молодь в пошуках роботи, стабільного заробітку. Одним з явищ, яке 

дає вихід з проблеми працевлаштування, є фріланс, що набуває популярності серед молоді. В чому ж 

полягає суть та привабливість такого виду зайнятості? Часто люди схильні ототожнювати фріланс з 

віддаленою роботою, частковою зайнятістю, але це не зовсім так. Фріланс, за дослідженням російських 

соціологів Бурлуцької М.Г. та Харченко В.С., знаходиться на межі підприємництва (самостійність, 

прийняття ризиків, ненормований робочий час) та роботі в організації (робоче місце, наявність 

начальника, робочий час). Такий вид зайнятості характеризується професійно-трудовими відносинами між 

працівником та роботодавцем, де вони не пов‘язані один з одним постійними трудовими взаємодіями, 

тобто робота є тимчасовою і ґрунтується на інтересах та вміннях працівника [1]. Фріланс розглядається 

соціологами як специфічний вид зайнятості, в якому найбільше цінується не «професійна підготовка» 

фрілансера, яка підтверджується наявністю диплому, а його фактичні знання, вміння і навички. Та і як 

стверджують самі представники даної сфери, одного диплома замало, щоб бути успішним. Фрілансерам 

необхідно постійно поглиблювати та оновлювати свої знання, щоб бути конкурентноспроможними, 

вивчати такі галузі знань, які б дали змогу знайти клієнтів та грамотно спілкуватись з ними (маркетинг, 

психологія). За даними дослідження російських соціологів, більшість людей, які називають себе 

фрілансерами, працюють не за спеціальністю, а у сфері власних інтересів. Також даний вид працівників не 

взаємодіє безпосередньо із власниками засобів виробництва. Взаємодія здійснюється опосередковано, 

найчастіше засобами Інтернет мережі. Таку тенденцію можна вважати постіндустріальною, тому що 

цінністю є інформація, знання, які має працівник і фактично їх продає. Чому молодь обирає фріланс, як 

альтернативу працевлаштування в організації? Перш за все, молоді люди шукають такий вид зайнятості, 

який би давав якнайбільше свободи та високі доходи. Фріланс – ідеальний варіант для цього. Адже, ви 

самі вільні обирати коли, де і як працювати, скільки проектів вести. Також почуття свободи 

забезпечується відсутністю дрес-коду, організаційних правил, корпоративних стандартів. Щодо високих 

заробітків, то статистика показує, що робота фралінсером приносить в 1,5 рази більше доходу, ніж скільки 

отримують працівники офісу на такій же посаді. Фрілансери пострадянського простору також відмічають, 

що можуть працювати з іноземними роботодавцями, що є значно вигіднішим, ніж працювати у 

вітчизняній компанії. Фріланс приваблює молодь можливістю займатися справою, яка приносить 

задоволення, та яка в майбутньому може перерости у повноцінний бізнес. Та поряд з тим такий вид 

зайнятості спричиняє ряд труднощів, з якими зіштовхується молодь. По-перше, це необхідність власноруч 

шукати клієнтів. На початковому етапі це дуже складне завдання, бо мало відгуків інших клієнтів, немає 

великого портфоліо робіт, важко знайти «свого» клієнта. По-друге, це відсутність соціальної підтримки, 

професійної комунікації, яка б була в офісного працівника. По- третє, часте нерозуміння з боку близьких 

людей, особливо старшого покоління, які ототожнюють працю з постійним робочим місцем та повною 

зайнятістю. Це може спричиняти конфлікти та непорозуміння у стосунках з близькими. І не менш 

поширеною проблемою є неефективний розподіл часу. Для її вирішення фрілансери зазначають, що 
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необхідно опановувати секрети тайм-менеджменту та сприймати роботу серйозно. Отже, з розвитком 

технологій, постіндустріального суспільства все більше набуває цінності інформація. Тому поширеною 

стають нестандартні форми зайнятості, в тому числі фріланс, що дають змогу швидше обмінюватися 

інформацією, надавати більш якісні послуги, ніж при звичній організації праці. Молодь фріланс 

приваблює можливістю отримувати великі доходи, мати більше свободи та можливостей для розвитку та 

вдосконалення. Соціологи прогнозують все більше поширення та популяризацію такого типу зайнятості і 

зазначають, що його дослідження є актуальним та цікавим, тому що він інтитуціоналізується «на очах», в 

реальному часі.  

Література: 

1. М.Г. Бурлуцкая, В.С. Харченко. Фрилансеры: специфика социального статуса, стратегии карьеры и 

профессионального развития. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Власюк В.О. (м.Київ)  

ПОСТІСТИНА ТА ДЕФРАГМЕНТАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА 

Після численних обговореннь, дебатів та досліджень, редакція Оксфордського словника оголосила «post-

truth» головнім словом 2016-го року. Постістиною називають такий стан речей, коли особисті 

упередження та ємоції мають більший вплив на формування громадської думки ніж об‘єктивні факти. 

Префікс «пост», в цьому випадку, вказує на втрату терміном оригінального змісту, зміщення орієнтирів. 

Причин використовувати відносно нове слово цього року було предостатньо, західні видання активно 

послуговуються ним при аналізі референдуму у Великобританії та виборів президента у США. На 

більшість прихильників Брексіту та електорату Дональда Трампа не справляють враження нормативні 

документи та логічні докази, перші впевнені, що Європарламент намагається здерти з них останню 

копійку, список поневіряннь других можна вмістити в невеличку книжку. Прикладів такого способу 

мислення в Україні ми вдосталь бачили за останні три роки у інформаційних протистояннях «ЄС – МС», 

«ЄвроМайдан – АнтиМайдан», «анексія Криму – демократичний референдум». Доволі свіжим прикладом 

можна вважати реакцію публіки на призначення на посаду втконуючої обов‘язки директора департамента 

з питань люстрації Міністерства юстиції 23-х річної Ганни Калинчук. Коментатори події надали віку та 

статі юристки набагато більшої ваги, ніж відомостям про освіту в провідному ВУЗі чи двохрічний досвід 

роботи під керівництвом попереднього директора департаменту. Кількість достатньо рівносильних 

інформаційних каналів грає безпосередню роль у формуванні постістин. Теле- та радіо-канали, друковані 

видання та блогосфера, постійно зростаючи в чисельності, невпинно продукують свої повідомлення, що 

призводить до інформаціного перенасичення та шуму. Станок Гутенберга запущено у дію, і скільки не 

кажи «Горщику, не вари!», цей процес не зупинити. Звичайна людина не в змозі критично осмислити таку 

кількіть повідомлень і надає перевагу власним почуттям та упередженням при орієнтації у інфопросторі, 

чим не вагаются скористатися різні політичні сили при трансляції своїх агенд. Термін «постістина» 

релевантний не тільки до політичного поля, а до нескінченної кількості «гуртків за інтересами». Це 

противники ГМО, вакцинації, ВІЛ- дисиденти та релігійні фанатики. Численні наукові публікації та заяви 

вповноважених осіб ніяк не впливають на ці дискурси. Ми схильні приймати в своє оточення людей із 

схожими переконаннями, а тим самим формуємо спільності з «власною істиною», що відгороджують себе 

від альтернативних точок зору. Розділення на «свій» - «чужий» тепер диктується не національною чи 

класовою ідентичністю, а переконаннями. «Ера постістини» - це коли необхідність критичного мислення 

та прискіплива увага до аргументів та фактів вже не є загальноприйнятною. Філософські діскуссії про 

плюралістичність сенсів попереднього сторіччя вже не здаються такими абстрактними. Неможливо 

сказати, добре це чи погано, постістина – це нова реальність у якій ми живемо і з якою неможливо не 

рахуватись. 

 

Войташ В.В. (м.Київ) 

voytash000@gmail.com 

ПРОТИРІЧЧЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ДЕРЖАВОЮ 

Держава і суспільство впродовж всіх історичних епох були пов‘язані між собою. На початку розвитку 

держави, як ,наприклад, в державах-полісах, ці поняття були тотожними, нерозривними. Після 

становлення держави її влада зросла, і вона почала вводити системи обмеження для громадян, а отже, 
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стала на сходинку вище. Найбільш вагомі зміни і ще більша дистанція між державою та суспільством 

виникли під час буржуазні революції у XVI-XVIII століттях. Вплив держави на суспільне життя значно 

зменшився, а роль соціальних інститутів суспільства навпаки стрімко зростала. На сучасному етапі 

розвитку людства у відносинах між державою і громадянським суспільством виділяють три типи зв‘язків - 

антагонізм, консенсус, агон. Антагонізм - це найбільш драматичний варіант взаємодії, коли сильна 

держава деспотично знищує громадянське суспільство, сприймаючи його за ворога, переслідує будь-які 

спроби громадян відстоювати свої природні права. Найяскравішим прикладом антогонізму є політика 

тоталітарної держави, яка активно перешкоджає розвитку громадянського суспільства, оскільки бачить в 

тому загрозу своєму існуванню. Така державна система зазвичай намагається досягти могутності за 

рахунок звуження простору соціальної свободи і практики насильницької десуб'ективації, грубого 

знеособлення індивідів. Держава такого роду схильна бачити в ідеї громадянського суспільства і в 

відповідних спробах її актуалізації фактор дестабілізації, і тому прагне ліквідувати все, що нагадує про цю 

ідею. Іншим проявом антагонізму є революція, як повстання незадоволених громадян. Консенсус виникає 

в тому випадку, коли держава, з одного боку, і молоде, суспільство, що намагається стати громадянським, 

з іншого, співвідносяться між собою не на принципах антагоністичної парадигми "пана-слуги", а 

рухаються по шляху взаємної адаптації до потреб та інтересів один одного. Агон – це найвища ступінь 

розвитку взаємозв‘язку держави і суспільства. Агон виникає тільки тоді, коли обидві сторони розуміють, 

що не можуть існувати одна без одної. В умовах цивілізованого соціуму держава і громадянське 

суспільство виступають як два взаємодоповнюючих один одного соціальних формоутворення, два 

соціальних макроінститута. Один є суто формальним, а другий спирається, переважно, на неформальні 

суспільні зв'язки і відносини. Протиріччя, що виникають при їх взаємодіях, мають здебільшого 

конструктивно-продуктивний характер і мають позитивний вплив на всю соціальну систему. Приватне 

життя людей в громадянському суспільстві не може перебувати за межами правового регулювання і 

підпорядковується переважно нормам приватного права. Тобто – громадянське суспільство перебуває в 

повноцінному правовому просторі. Воно гарантує рівність усіх людей перед законом і одночасно оберігає 

соціокультурний простір свободи, всередині якого можливі різноманітні форми позитивної 

самодіяльності, починаючи з підприємницької діяльності та аж до самих витончених духовних занять. 

Вихідною підставою громадянського суспільства є відносини між соціальними суб'єктами, які 

передбачають, що громадяни вирішують виникаючі питання самостійно, не вдаючись до втручання 

держави. Завдання останньої полягає лише в тому, щоб захистити всіх, хто приймає позитивне участь в 

цивільному житті, від не правових посягань. Ефект взаємодоповнюваності виникає при таких стосунках 

переважно в результаті того, що громадянське суспільство забезпечує насамперед ціннісні аспекти 

соціального буття громадян, а держава - нормативні. При цьому громадянське суспільство не дозволяє 

нормативності трансформуватися в нав'язливо-безцеремонну владну авторитарність, а держава стежить за 

тим, щоб ціннісні орієнтації індивідуальної, групової і масової свідомості не виходили за межі політико-

правового простору основних державних інтересів, що відповідають критеріям цивілізованості. А отже, 

правова держава і громадянське суспільство утворюють разом єдиний соціально-правовий континуум, 

який є невід'ємною складовою частиною більш широкого нормативно-ціннісного континууму "цивілізація 

- культура". 

 

Волкова О.О.(м.Київ)  
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ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ УКРАЇНСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ РЕВОЛЮЦІЙ 

Історія українського народу давня і показує основні риси українців – любов до свободи та своєї землі. 

Саме тому є чимало прикладів революцій та повстань українського народу, який прагнув мати свою 

суверенну та вільну державу. Однак жодне з цих повстань не закінчувалось абсолютним успіхом. Можна 

розглянути останні три революції, які відбувалися в Україні. Українська революція 1917-1921 років була 

наслідком революційних дій у Росії. Звістка про лютневі події в Петрограді сколихнула українську 

громадськість. Ідея національного визволення стала однією з провідних. Люди проводили мітинги, 

зібрання, з‘їзди. Вони вимагали української школи, української преси, українського війська тощо. У 

період цієї революції Україна мала чимало форм національної державності: УНР, Українська держава, 

ЗУНР. Проте втримати незалежність не вдалося.  

Історики наводять чимало причин поразки цієї революції, а саме слабка національна свідомість; 
зрусифікованість великих міст, які згодом стали базою впливу більшовиків; політична незрілість основних 

соціальних груп (селян та солдат) ; неспроможність лідерів революції розв‘язати дилему щодо 

послідовності вирішення національних проблем; нерішучість у питанні про незалежність держави 
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(панування ідеї автономії України у складі Росії) ; відсутність підготовлених кадрів на місцях; відсутність 

боєздатної армії; незгуртованість політичної еліти; спроби встановлення державності України 

проводились в умовах нескінченних воєн (влада в Києві переходила з рук в руки 14 разів!). Отже, поразка 

революції 1917-1920 років спричинена низкою факторів. Ніяких кардинальних змін щодо державності 

України не відбулося, незалежність не було досягнуто. Проте не можна говорити про абсолютну поразку 

цієї революції. Вона була поштовхом до переродження суспільства України, поштовхом до ще більшого 

прагнення свободи та суверенності. Помаранчева революція 2004 року має дуже глибоке підґрунтя.  

У перші роки становлення незалежної України на чолі держави залишилися представники старої партійної 

номенклатури, які прагнули втримати владу, використовуючи авторитарні методи управління. 

Корумпованість, олігархія, яка керує владою, гальмування реформ, низький рівень життя – все це реалії 

того часу. Все більше зростало невдоволення владою. Та останньою краплиною стало те, що було 

сфальсифіковано результати президентських виробів 2004 року, за якими перемогу одержав В.Ф. 

Янукович. Тоді на вулицю вийшли тисячі людей для підтримки В.А. Ющенка та боротьби з 

фальсифікацією результатів голосування. Результатом Помаранчевої революції було призначення 

Верховним судом повторного другого туру голосування, в якому перемогу отримав В.Ющенко. Проте 

його правління не було відзначено покращеннями в житті людей. Всі обіцянки були або не виконані, або 

виконані неповністю.  

Однак знову не можна говорити про поразку революції, адже український народ у свою новітню добу 

вперше проявив себе активним суб‘єктом політики та історії, формуючи своє суспільство та націю. 

Євромайдан 2013-2014 років був спричинений рішенням Кабінету Міністрів України призупинити процес 

підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Однак можна сказати, що 

причинами Євромайдану також були і тотальна корупція, і соціальна нерівність, і тиск на бізнес, і взагалі 

вся політична діяльність можновладців. Результатами революції стали зміна влади, анексія Криму, війна в 

східних регіонах України, падіння гривні, занепад промисловості. Також було підписано політичну та 

економічну частини Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Але не можна виключати і 

піднесення національної свідомості та патріотизму Отже, розглянуті політичні революції в Україні 

відбувалися без радикальних або позитивних змін. Поки що можна говорити лише про те, що всі 

революції особливо впливають лише на національних дух та єдність народу. Розвиваються різні види 

мистецтва, почуття гідності за свою державу, патріотизм. Тому всі кардинальні зміни в результаті 

революції, в основному, відбуваються не на політичній арені, а в свідомості людей.  
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КРИТИЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ В КОНТЕКСТІ 

ГЛОБАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАСФОРМАЦІЙ 

Суспільство по всьому світу невпинно зазнає змін, зароджуються нові ідеї, створені за рахунок видозмін у 

сприйнятті світу. Безперечно зрозуміло, що технології суттєво зараз впливають на людину , вони 

проникають абсолютно всюди і змінюють фундаментальні речі, навіть тип мислення . У цього є і 
негативні, і позитивні наслідки, але безперечно технологічний прогрес змушує нас створювати 

кардинально нові підходи до вирішення проблем різного характеру . Україна, зазнає зараз часи кризи, у 

нас дуже погано функціонують майже всі сфери, які так необхідні соціуму для його плодовитого і 

http://studopedia.org/3-177695.html
http://histua.com/knigi/aktualni-problemi-istorii-ukraini/prichini-porazki-ta-istorichneznachennya-ukrainskoi-revolyucii-1917-1920-rr
http://histua.com/knigi/aktualni-problemi-istorii-ukraini/prichini-porazki-ta-istorichneznachennya-ukrainskoi-revolyucii-1917-1920-rr
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скоординованого функціонування. Кожен соціум має свої особливості, викликані ментальністю, 

історичним минулим і рядами різних факторів . Зараз прогрес у науці за рік перевищує досягнення 

людства в інших епохах за 100 років . Зокрема, всюди зараз автоматизація і роботизація , неможливо 

працювати без комп‘ютера, телефону, без доступу до інтернету. Зокрема відставання України від прогресу 

в більш розвинених країнах з року в рік стає все більшим . Для вирішення цієї проблеми потрібно 

реорганізувати чимало сфер. На ряду стоїть питання реорганізації освітньої сфери, безпосередньо 

актуалізація знань, що викладаються, аби вони відповідали вимогам високотехнологічного світу. Також 

важливо зазначити , що через неспроможність країни забезпечити гідну заробітну платню та умови життя 

відбувається масовий відтік інтелектуального потенціалу країни, таким чином, погіршується стан нашої 

економіки, країна бідніє, населення вироджується . Необхідно також суттєво покращити стан сучасної 

промисловості, так як сьогодні масово витрачаються кошти на закордонні гаджети , електронні прилади , 

значно вигідніше для країни, аби були вітчизняні виробники. Ввезення закордонних товарів має бути 

максимально дорожчим, а малий, середній і великий бізнес для українців має бути вигіднішим , аби 

заохочувати до розвитку. Не можна продавати сировину задешево, а потім перекупати її ж перероблену в 

10 разів дорожче , потрібно налагоджувати промисловість . Також у зв‘язку з швидким розвитком 

технологій зараз повсюди існує величезна потреба в електроенергії, тож кожен будинок може 

забезпечуватись енергією за допомогою вітряків та сонячних панелей. Окрім того держава витрачає 

величезні кошти на підтримку тепла в будинках, в тей час як сьогочасні розробки пропонують 

підтримувати опалення децентралізовано, аби кожен будинок, опалював лише себе, без сумніву варто 

вводити закони, що заохочуватимуть будівництво саме таких будинків. Закордоном повсюди 

високотехнологічні будинки за смарт технологіями , впроваджуються принципово нові технології 

будівництва , сполучення та зв‘язку, варто й нам реалізовувати ці впровадження задля збереження коштів 

на підтримки національної гідності і патріотизму , віри в краще майбутнє українців. З року в рік зростає 

кількість відходів від виробництва та загалом від роботи різного роду електроніки, також нагальної уваги 

потребує велика кількість аварійно- небезпечних об‘єктів у кожному місті. Варіантів рішень зараз 

неймовірна багато, як українці так і закордонні спеціалісти створили чимало ідей для рішення аналогічних 

питань. Щодо мас-медіа , суспільство крокує у вік технологій невпинно швидко , а всюди ми бачимо лише 

реклами алкогольних засобів і ліків . Напрошується висновок, що відбувається навмисне виродження 

нації. Реклами мають містити лише корисну для соціуму інформацію . Реклами про алкоголь і тютюн 

мають бути повністю вилучені і заборонені, жодної пропаганди некорисної їжі, що шкодить здоров‘ю і 

організму людини, не має бути . Все має бути розвиваючим, пропагандуючим здоровий спосіб життя, 

покращення і вдосконалення як індивіда так і соціуму загалом, адже ми маємо не регресувати, а 

прогресувати . В наш час існує безмір альтернативних видів палива, очистки води, отримання енергії, 

переробки відходів, це має заохочуватись всіма силами, адже це приносить користь. Нажаль досі немає 

жодної підтримки боку правлячої верхівки в подібних питаннях . Щонайменше налагодження кожної із 

сфер призведе до того, що ми цінуватимемо країну більше і будемо заохочені до її розвитку, ми маємо 

відповідати сьогочасному технологічному прогресу. Але доки принципові потреби людини (у теплі , їжі , 

медицинському обслуговуванні, одязі і т.д. ) не будуть вирішені, складно буде стримати відтік 

інтелектуальних мас з території України. Зараз неймовірна велика потреба у впровадженні нових 

креативних і якісних ідей щодо розвитку і оптимізації , це нагальні потреби, які потрібно вирішувати вже 

зараз . Саме їх рішення призведе до збереження нації, варто використати наш потенціал в плані 

технологічного розвитку нам на благо України та благополуччя кожного окремого індивіда . 

 

Гриценко О.А. (м.Київ)  
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КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

До ключових рис сучасного українського суспільства і його культури, відносять їх перехідний 

(трансформаційний) характер. Який характер має трансформація в культурі України? Спробуймо 

відповісти на ці запитання. Сьогодні вже зрозуміло, що переходу посткомуністичних суспільств та їхніх 

культур у стан, аналогічний до суспільств та культур західних, не сталося, натомість відбувається щось 

інакше й суперечливіше. У сфері культури сучасної України бачимо співіснування різнорідних явищ, 

котрі впливають на зміни світогляду, цінностей та культурних практик окремих індивідів, груп, 

суспільства в цілому. Плідний підхід до аналізу культурних змін у посткомуністичних суспільствах 

пропонують науковці, які вказують на доцільність розглядати три рівні розгортання культурних змін: а) 

трансформація системи цінностей; б) символічні зміни – напр., у практиках використання історичної та 

культурної спадщини як засобу згуртування спільноти; в) інституційні зміни – напр., занепад старих 
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інституцій у культурі, що їх змінюють нові, пристосовані до умов ринку. Цю диференціацію процесів змін 

на окремі рівні можна розвинути – зокрема, додавши рівень трансформування повсякденних культурних 

практик. На нашу думку, трансформація – це інтерактивні суспільні зміни, які можуть (але не мусять) 

породити системні зміни, і стосуються окремих елементів суспільної системи, окремих практик. 

Трансформувавшись, ці елементи можуть спричинитися до переходу від однієї (вже сформованої) системи 

до іншої – малознаної, несформованої. Культурна трансформація не потребує гіпотези про наявність 

«кінцевого пункту». Розгляд культурної трансформації в Україні протягом останніх 25-30 років почнімо з 

опису зовнішніх (щодо культури) чинників, що впливають на перебіг культурних змін. Соціальна 

структура суспільства характерізується процесом розмивання старих соціальних груп/класів (робітництва, 

колгоспників, інтелігенції) й формуванням нових груп – дрібних і середніх підприємців, держслужбовців 

(«бюджетників»), хронічно безробітних. Зміни соціальної структури спричиняють зміни у способі життя, 

тобто в культурі. Економічні й політичні зміни заголом відображають болісний перехід від планового 

господарства – до ринку, зокрема – формування національного ринку 2 культурних благ, нової структури 

попиту на них. Головними змінами в політичній сфері стали розвал радянського ладу та здобуття 

державної незалежності. Це створило нові правові та політичні рамки для всіх форм суспільної діяльності. 

Глобалізація: вона охоплює економічну, суспільно-політичну, технологічну, культурну сфери. 

Розмиваються функції національної держави та національні ідентичності. Замість очікуваної деким 

перемоги лібералізму та гармонізації через уніфікацію прийшли болісні реакції у вигляді ізоляціонізму, 

правого популізму, релігійного фундаменталізму. У культурі наслідки глобалізації визначаються 

повсюдністю глобальних медіа (супутникове ТБ, Інтернет). Вплив глобалізації на національні культури 

має різноплановий характер – з одного боку, меншим країнам несе культурну експансію великих країн, а з 

іншого – приносить нові технології та нові форми креативності, відкриває світ перед маловідомими 

культурами, створюючи нові можливості для їх розвитку Як відбуваються трансформаційні процеси в 

Україні на означених вище основних напрямках та на трьох рівнях культурної трансформації – 

ціннісному, символічному, інституційному? 1)Зміни системи вартостей: відбувається перехід від раніш 

насаджуваного колективізму до індивідуалістичних вартостей. В ідеалі, внаслідок цього мали би 

утвердитись ідеали демократії й вільного ринку, та ціннісна трансформація в Україні має фрагментарний і 

стратифікований характер, несе риси негативної конвергенції (коли з різних культурних систем беруться 

їхні «погані» риси). Помітна тривкість популістських настанов та прихильність до державного 

патерналізму. 2)Зміни на символічному рівні: вони проявляються в різноманітних практиках використання 

елементів історичної й культурної спадщини як засобу самоідентифікації та згуртування спільноти. За 

незалежності відбувається небезконфліктне пере- означення багатьох подій та постатей української 

історії, трансформація символічного простору, культурного канону. Вихідною тезою в ініціюванні 

символічних змін була констатація розколотості історичної пам‘яті українського суспільства й потреба в її 

подоланні. 3)Інституційні зміни: найважливішими стали не реформи органів управління «галуззю 

культури», а поява комерційного, приватного сектора в культурі (ЗМІ, видавнича справа, шоу-бізнес). 

Нині цей сектор переважно забезпечує суспільні потреби в (мас-)культурних благах. 4)Трансформація 

культурних практик: вона спричинена згаданими соціальними змінами й технологічними інноваціями; її 

супроводжує занепад деяких традиційних культурних практик: читання, відвідання бібліотек тощо. 3 Є 

небезпека, що майнова прірва між багатими і бідними доповниться прірвою культурною. Брак цілісності 

національного культурного простору обумовлює істотні відмінності у системах цінностей, ідейних 

орієнтаціях, що виникають між населенням окремих регіонів країни, а також між великими суспільними 

групами – за релігійими, мовними та іншими ознаками. Отже, характер і масштаби культурних змін у 

сучасній Україні сьогодні визначаються не стільки внутрішньою динамікою її культури, чи свідомими, 

цілеспрямованими зусиллями держави або культурних еліт, скільки потужними зовнішніми (щодо цієї 

культури) чинниками. Це надає описаним змінам ніби- об‘єктивного характеру: вони мало залежать від 

свідомої волі нашого суспільства та продуманих дій влади. 

 

Горбенко А.Е. 

gorbenkoarthur@gmail.com 

ПАРТІЇ ТА ІДЕОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАСФОРМАЦІЇ 

Сучасний етап розвитку української політики часто називають періодом деідеологізації, так як політична 

ідеологія виявилася фактично повністю заміненою персоніфікацією політичного процесу. Існують 

припущення, що партії, або їх об‘єднання − блоки, свідомо уникають ідеологічного самовизначення, як 

необов‘язкового елементу, що покладатиме на них додаткову політичну відповідальність та обмежуватиме 

свободу дій. Слід зазначити, що політична ідеологія – це сукупність ідейних поглядів, що виражають та 
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захищають інтереси певної групи, або груп населення. Таким чином, ідеологія створює мотиваційну базу 

дій та поведінки політичних сил, створює систему певних цінностей, образів. Ця система цінностей є 

механізмом формування свого більш-менш сталого електорального поля підтримки. В Україні саме лідер 

партії/блоку є носієм цих, проголошених політичною силою цінностей, їх ідеалізованим втіленням. 

Проходячи шлях трансформації від тоталітарної системи до демократичного розвитку, Україна зіткнулась 

зі складною та специфічною проблемою — повільними темпами модернізації політичних інститутів. Тому 

населення на практиці виявилося неготовим до прийняття цінностей лібералізму. Тобто, обираючи на 

виборах політичну силу, населення віддає перевагу не певній ідеології, а лідеру, його суб‘єктивним 

якостям. Натомість сама ідеологія партії до виборів і після виборів зазнає серйозних трансформацій. Така 

трансформація бере свій початок із часів першої каденції Президента Леоніда Кучми. Соціал-

демократична партія України, яка була тоді при владі, стояла на позиціях класичних положень 

європейської соціал-демократії — соціальна справедливість при вільних ринкових відносинах, брала на 

себе функцію створення в Україні середнього класу. Але після виборів 1998 р. партія змінила свої 

погляди: спочатку підігруючи українським націоналістам, які виступали критиками та супротивниками ще 

популярних тоді комуністів, а потім, у 2006 р., партія виступила активним критиком українського 

націоналізму в складі блоку «Не Так!». Схожий, крок здійснила «Наша Україна» Віктора Ющенка. Так, у 

2002 р. дотримувалася помірковано-радикального українського націоналізму, а у 2007 р. виступила вже з 

критикою своїх союзників — «Блоку Юлії Тимошенко». У свою чергу Партія регіонів трансформувалася 

від регіональної партії, яка на сході та півдні України заповнювала ідеологічний прірва між комуністами 

та представниками великого капіталу у соціал- демократичну, де акцентується переважно на 

соціалістичних цінностях (збільшення податків, збільшення державних соціальних гарантій). До 2004 р. 

значна частина українських не мала чіткої ідеологічної самовизначеності. Хоча у спадок від колишнього 

СРСР залишилися досить потужні партії лівого спрямування Комуністична партія України та, сформована 

у 1991 р. Соціалістична партія України (СПУ). Цим партіям протистоять партії націоналдемократичного 

спрямування − «праві»: Народний Рух України (НРУ), Українська народна парті (УНП), Конгрес 

українських націоналістів та інші. Більшість партій презентували себе, як процентристські організації й, 

фактично, не мала свого, відмінного у ідеологічній площині «політичного обличчя». Одним з основних 

недоліків більшості українських політичних партій була їхня малочисельність, низька популярність, 

слабкість соціальної бази та регіональної мережі. Також велика кількість партій створювалася під певних 

політичних лідерів, функціонерів, бізнесменів або фінансово-промислові групи (ФПГ). Після 

Помаранчевої революції у 2004 р. виник новий принцип розподілу найвпливовіших політичних партій на 

«помаранчеві» сили (ті, що брали участь у Революції та не зреклися її досягнень) та «антипомаранчеві». 

Проте такий розподіл є досить умовним. Так як Україна за соціально-економічними показниками є 

незаможною країною, популярність «лівих» є логічною. Проте представники лівої ідеології сьогодні 

перебувають у дуже гострій кризі. Сутність останньої полягає у характері роботи лівих партій з 

електоратом та значної кількості партій, які не пропонують власних чітких ідеологічних принципів. 

Фундамент ідеологічної кризи лівих - орієнтація на Радянський Союз як ідеальну модель побудови 

суспільства, популістська риторика (наприклад, усунення «кримінальної влади»), відстороненість від 

акцій протесту. Праву ідеологію в Україні завжди ототожнюють із націоналістичними партіями. Спектр 

ідеологій правих партій, які представлені переважно ультраправим вектором (ВО «Батьківщина», ВО 

«Свобода», УНА-УНСО, Народний Рух України та ін.) і стоять на радикальних позиціях українізації 

соціально-політичного і культурного життя в Україні. Українські націоналістичні сили наголошують на 

євроінтеграції, європейських цінностях демократії, що має вимагати від них уникнення конфронтації з 

тими самими комуністами і шукати компроміс із представниками як інших політичних сил, так і з 

національними меншинами. Роблячи висновок, можна сказати, що сучасні тенденції глобалізації 

вимагають від партій створення більш універсальної ідеології, яка стоїть на позиціях толерантності, , 

соціальної захищеності громадян, вона вимагає від політичних сил пошуку компромісу та точок 

порозуміння. 

 

Городницький А.В. (м.Київ) 

andgorodnyt@ukr.net 

«SOCIAL CONTRACT» ЧИ «ЗІТКНЕННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ»? 

«Social contract» не можливо розглядати поза соціально-філософським і політичним дискурами, тож, на 

нашу думку, заслуговує особливої уваги парадоксальність сучасної взаємообумовленість «Social contract» 

і політичних конфліктів на теренах глобального явища «зіткнення цивілізацій». У даному річищі дістала 

визнання в кінці ХХ ст., фактично на рівні бестселера, праця С. Гантінгтона [2 ; 3], у якій центральною 
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темою постає регрес культурних ідентичностей на фоні глобалізаційного поступу. Адже в період після 

завершення «холодної війни» культурна самобутність, яка у найширшому сенсі ототожнюється з 

цивілізаційною самобутністю, формує принципи як єдності, так і дезінтеграції і конфліктів у міжнародних 

відносинах. Резюмуємо ситуацію «зіткнення цивілізацій»: По-перше, термін «світова цивілізація» може 

бути використаним для визначення того, що являється спільними для цивілізованих співтовариств, 

наприклад міста і чисельності, що і відрізняє їх від примітивних спільностей і варварів. Але це, звичайно, 

зміст терміну в однині, що стосувався ще ХVІІІ ст., і у цьому плані світова цивілізація дійсно виникає. 

Цивілізація у цьому змісті постійно розширюється на протязі історії людства, але її розповсюдження у 

єдиному часі повністю сполучається з існуванням цивілізації у багатозначному сенсі. По-друге, 

висувається ідея, що розповсюдження західного способу життя і масової культури по всьому світу 

створює всесвітню цивілізацію. Впродовж всієї історії деякі культурні особливості передавались від 

цивілізації до цивілізації. Відкриття, що відбувається в одній цивілізації, як правило, підхвачується 

іншими цивілізаціями. Однак є технічні формули, що не мають визначного культурного значення, або ж 

«дивацтва», які з‗являються і зникають, не змінюючи основного складу культури «приймаючої» 

цивілізації. Наприклад, у попередні століття західний світ періодично захоплювали хвилі ентузіазму з 

приводу різних навіювань індійської та китайської культур. У ХVІІІ ст. культурний імпорт з Заходу став 

вельми розповсюдженим у Китаї та Індії, і це відображало посилення впливу Заходу. Однак, ствердження, 

що розповсюдження масової культури і споживчих товарів по всьому світі являє собою тріумф західної 

цивілізації, принижує саму західну культуру. По-третє, навряд чи можна довести, що виникнення 

всесвітньої мережі комунікації приводить до значних конвенцій в орієнтації і віруваннях, адже люди, як 

правило, інтерпретують культурні комунікації на основі існуючих цінностей і очікувань. Однак західна 

гегемонія підштовхує популістських політиків у незахідних суспільствах до засудження західного 

культурного імперіалізму і на те, щоб з‗єднати масу людей навколо мети збереження і підтримки 

цілісності своїх самобутніх культур. По-четверте, поняття «всесвітньої цивілізації» є характерним 

продуктом Заходу. У ХІХ ст. ідея «тягара білої людини» використовувалась для виправдання 

розповсюдження західного політичного та економічного панування над незахідними суспільствами [1, с. 

118]. Проголошується ідея, що універсалізм – це насамперед ідеологія заходу, що використовується у 

конфронтації з «незахідними» культурами. Зрозуміло, що розбіжності між цивілізаціями не просто 

реальні. Вони – найбільш суттєві. Цивілізації не схожі за своєю історією, мовою, культурою, традиціями і, 

що саме головне, релігією. Люди різних цивілізацій по-різному дивляться на відношення між богом та 

людиною, індивідом і групою, громадянином і державою, батьками і дітьми, чоловіком і дружиною, 

мають різні уявлення про відносини значимість прав і обов‗язків, свободи і вимог, рівності та ієрархії. Ці 

відмінності створювались століттями. Вони не зникнуть у майбутньому. Вони більш фундаментальні, ніж 

відмінності між політичними ідеологіями та політичними режимами. Все частіше йде мова про 

«повернення в Азію» Японії, про невдачу західних ідей соціалізму, «реісламізацію» Близького Сходу 

тощо [3, с. 400]. Отже, цілком логічним у контексті вище зазначеного видається перехід до альтернативної 

цивілізаційній моделі, яка пояснює розвиток сучасного соціуму у планетарному масштабі через розуміння 

світу як системи (І. Валлерстайн). Але це вже поле для майбутніх розвідок. Підсумуємо: парадоксальність 

співіснування «Social contract», європейських цінностей і прав людини поряд з неусувністю політичних 

конфліктів в умовах глобального соціуму, дозволяє зазначити, що усі «три виміри прав людини: 

ліберальні свободи індивіда, соціальні права справедливого розподілу, права політичної участі громадян в 

умовах сучасного світу» [4, с. 101] постають невід'ємними і необхідними, а спроби конструктивного 

консенсусу у поєднанні з ідеями «ненасилля» постають нехай і не універсальними, але і не утопічними, а, 

радше, бажаними і, напевно, фактично досяжними в далекому майбутньому.  

Література: 

1. Борґольте М. Як Європа знайшла своє розмаїття. Про середньовічні корені плюральності цінностей / 

Міхаель Борґольте // Культурні цінності Європи ; за ред. Ганса Йоаса і Клауса Віґандта ; пер. з нім. – К. : 

ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. – С. 117–172.  

2. Гантінгтон С. Зіткнення цивілізацій / Самуель Гантінгтон // Філософія : хрестоматія (від витоків до 

сьогодення) : навч. посіб. / за ред.. акад.. НАН України Л.В.Губерського. – К. : Знання, 2009.– С. 432–443.  

3. Сравнительное изучение цивилизаций : Хрестоматия / Сост., ред. и вступ. сл. Б. Ерасова. – М. : Аспект 

Пресс, 2001. – 556 с.  

4. Філософія прав людини ; За редакції Ш. Ґосепата та Ґ. Ломанна ; [пер. з нім. О. Юдіна та Л. 

Доронічевої]. – К. : Ніка–Центр, 2012. – 320 с. 

 



289 

 

Горовенко А.С. (м. Київ) 

andreeew4@gmail.com 

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ, ІСТОРИЧНА НАУКА ТА ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ 

Історична наука завжди була засобом впливу на громадян. Гордість за свою країну штовхала просте 

населення на обдумані вчинки і не дуже. Така модель існує давно, але чи може бути інакше? На 

сьогоднішній день глобальна мережа дозволяє підтримувати зв‘язок із цілим світом. Але в буденній 

метушні ми рідко поглиблюємо свої знання з історії. "Хто не знає свого минулого, той не вартий 

майбутнього," – золоті слова Максима Рильського, які наштовхують замислитися над цією проблемою. 

Одним із важливих завдань історичної науки є питання об‘єктивізму. Історики досліджують 

першоджерела, побут, фольклор, знаходять відповіді на питання і поступово вибудовують цілісну 

фортецю минулого, будівельними блоками якої є достовірні факти. Інша справа, що політичні суб‘єкти 

беруть до уваги лише ті історичні дані, які їм вигідні, а всі інші можуть завуальовувати. Історія кожної 

країни містить як високі піднесення, так і періоди занепаду. Апелюючи до періодів розквіту, варто 

паралельно оцінювати, чому зараз не такий період і які рішучі дії необхідні для його наближення! В 

українських школах предмет "Історія України" подається із певним націоцентричним присмаком. Хоча 

мені здається, що таке ознайомлення школярів із власним минулим певною мірою притаманне кожній 

країні. Це припущення в усій красі розкривається тоді, де має місце протистояння двох і більше сторін 

конфлікту, як от війни і революції. Наразі у зв‘язку з подіями останніх років я виробив деякий 

скептицизм: з‘явилося бажання перевіряти різні точки зору і робити зважений висновок власноруч. 

Людина зобов‘язана виховувати таку звичку задля того, щоб у майбутньому не було поділу людей на 

гарних (прихильників твоєї думки) і поганих (тих, хто вважають інакше, аніж ти). До всіх треба 

відноситися з порозумінням. За всю історію людства ми не один раз поставали обличчям перед 

абсурдними чи антигуманними діями. Ба більше, вони продовжуються до наших днів. Тобто хоча 

політичні відносини і ускладнюються, людська природа поки що залишається незмінною. Я не натякаю на 

поголівну рівність, а маю на увазі відношення одне до одного як до особистості, нехтуючи 

дискримінаціями різного роду, зокрема змаганням держав, а тому і їх населення, за володарювання світом. 

На жаль, це лише мої думки щодо утопічного світу, бо обов‘язково знайдеться дещо, що стане приводом 

для чергового поділу за якимись критеріями… Хочу висловити точку зору щодо пам‘ятних дат. Ми маємо 

вшановувати їх не один раз на рік, а пам‘ятати все щодня. Останніми роками є досить поширеним явище 

звернення деяких осіб до народу. Це наштовхує на думку про те, що або ми не знаємо про важливі події 

минулого, або це черговий засіб впливу. Так чи інакше, людина справді недосконала істота і часто забуває 

певні речі. Варто бути обачнішими, аби не перетворитися на мешканців однієї з країн у романі Дж. 

Орвелла "1984", влада якої переписувала історію у них на очах, а ті у свою чергу кивали головою і не 

помічали цього. Наприкінці нагадаю, що за К. Марксом розвиток суспільства відбувається по спіралі. 

Загальний рівень освіченості, а тому і політичної грамотності, суттєво впливає на політичні процеси. За 

роки незалежності ми відчули, що змінювати їх дуже складно і болісно, але будь-які зміни завжди кращі, 

аніж застій, бо відносно позитивні зміни будуть помітні вже тут і зараз, а негативні перетворяться на 

досвід наступним поколінням як той самий аркуш з "Історії України". Отже, вивчаючи історію можна не 

тільки примножувати знання, а й обирати майбутнє. А вироблення власної точку зору разом із 

фільтрацією того, що нам підносять інші суб‘єкти політики, неодмінно призведе до політичних змін. 

 

Горський С. В. (Київ)  
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ФОРМУВАННЯ НОВИХ ТРАДИЦІЙ 

У сучасний, непростий період державотворення України, велика увага повинна приділятися політиці 

держави в сфері культури. Розвиток сучасної української культури, як складовий елемент процесу 

становлення громадянського суспільства неможливий без залучення традиційної культури. Залучення 

елементів традиційної культури дозволяє підкреслювати самобутність і безперервність розвитку 

Української держави. Сучасна філософія та соціологія доволі переконливо довели, що звичні і прості 

бажання та вчинки людей в своїй основі мають фундаментальні потреби які відображаються через 

колективне підсвідоме у вигляді архетипних комплексів та міфологічних структур. Частіше за все цей 

підхід застосовують для пояснення межових станів та критичних ситуацій, перехід з одного соціального 

стану в інший, травматичний досвід, перебування на межі життя та смерті. Цей підхід можна 

розповсюдити на весь життєвий світ сучасної людини, на всі буденні і звичні дії людини. Як писав 

Кліфорд Ґірц: «Між тим, що говорить нам наше тіло, і тим, що ми повинні знати, щоб функціонувати, 
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знаходиться вакуум, який ми повинні самі заповнити, і ми заповнюємо його інформацією (або 

дезінформацією), що поставляється нашою культурою. Кордон між тим, що в поведінці людини 

контролюється вродженими механізмами, і тим, що контролюється механізмами культури, - це межа 

невизначена і нестійка» [1, 62]. Наша культура формує ритуал в основу якого покладені стандарти 

соціальної групи, до якої належить людина, або вплив залишків минулих культур, які певними проявами 

вписуються у сучасну культуру суспільства. Ритуальна діяльність з одного боку інтегрує людину в 

соціальну групу, з іншого боку дає змогу здійснювати «безцільову» поведінку, коли зникає потреба 

досягнення певного результату. Людина відчуває свободу від буденних потреб. Відкидаючи буденні цілі, 

людина відчуває себе «над ними». В той же час «відсутність» цілі дає змогу припинити діяльність у будь 

який момент без ризику. Така «віртуальна зона діяльності» дає можливість повністю розкрити здібності 

людини без загрози програшу. Через ритуал здійснюється розвиток духовності людини. Разом з тим 

ритуал є засобом самоствердження, самозахистом та соціалізації людини. Французький соціолог Габріель 

Тард протипоставляв традицію - моді. На його думку, вони являють дві форми наслідування. На його 

думку, традиція це наслідування минулому, що діє в межах соціальної групи, спільноти чи верстви. Мода - 

наслідування майбутньому, новому часто виходить за межі певної соціальної спільноти. Мода і традиція 

тісно пов‘язані між собою, а також здійснюють взаємоперевтілення один в одного [2, 349]. Але чи завжди 

традиція є відтворення минулого досвіду? Ми не були свідками минулого, це не наш досвід. Це тільки 

наше уявлення про минуле, наша інтерпретація минулого досвіду. Тут, також, постає питання: який період 

треба вважати минулим? Суспільство неоднорідне, наша культура це мозаїчне поєднання субкультур 

різних груп, а тому - яку субкультуру взяти в якості базової, домінуючої? Ми створюємо міф про минуле 

базуючись на сьогоденних потребах і це минуле може мати дуже мало спільного з історичною дійсністю. 

Традиція це не просто наслідування минулому, яке колись відбулось, це зв'язок між старим і новим 

змістом, який створює вигляд безперервності нашого соціуму. Виходячи з цього відтворення традицій це 

не відновлення історичної правди, а процес міфотворення образу минулого націленого в майбутнє. Для 

міфу минулого на перший план виходить майбутнє. Традиція тільки відштовхується від минулого і 

формує віртуальну історію. Це процес формування нового бачення історичного процесу. Міфотворення 

традицій відбуватися весь час, постійно задовольняючи мінливі інтереси суспільства. Суспільство не 

стоїть на місці, воно постійно змінюється, міняються орієнтири та потреби хочемо ми цього чи ні, це 

призводить до рухливості традицій. Одні елементи традицій висуваються на перший план та стають 

домінантами, інші змінюються адаптуючись до вимог сьогодення. Процес створення нового змісту 

традиційної діяльності, формування традицій може відбуватися цілеспрямовано в межах соціальної 

політики, а може проходити стихійно поза її межами. Чи стане держава відігравати активну роль в процесі 

адаптації традицій, їх залученні в культурну політику країни залежить від нашого усвідомлення тієї ролі 

яку відіграють традиція та культурна спадщина в житті народу.  
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УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ – РЕВОЛЮЦІЇ БЕЗ РАДИКАЛЬНИХ НАСЛІДКІВ? 

Революція в звичайному розумінні слова – швидка зміна політичного ладу. Певна точка кипіння після 

періоду політичної кризи, перехідний процес, котрий проходить, незалежно від наявності бойових дій, 

небезболісно – але порівняно швидко. Саме так проходили українські революції, зокрема – Революція на 

граніті (1990), Помаранчева революція (2003-2004). Революція закінчується там, де зникає її причина та 

досягається мета. Революція Гідності, як прийнято називати останню революцію 2013-2014 рр. 

закінчилась зміною політичного режиму, зміною влади, зміною вектору руху держави з проросійського на 

проєвропейський. Революція Гідності була логічним продовженням всіх революцій Незалежної України, 

відповідно про радикальність її наслідків можна робити висновки після визначення, якою була мета 

Революції Гідності? Зміна політичного режиму? З якої причини початковий кістяк Революції, українське 

студентство, вирішив виходити на політичні протести? Як безпосередній учасник мирних акцій протесту з 

листопада 2014 р., можу дати чітку відповідь на дане питання: метою Революції Гідності було 

позбавлення України від російського впливу та недопущення вступу до новітньої радянщини – Митного 

Союзу. Відбудова Радянського Союзу є утопією без участі у даному утворенні України з низки 
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економічних та геополітичних причин. Чи досягнута мета Революції Гідності? Внутрішні злами 

послаблюють державу, чим не гребують скористатись сусіди. Саме так сталось і з Україною. Чи 

завершилась Революція Гідності? Ні, боротьба за свою країну з політичними кланами тільки поповнилась 

збройним конфліктом на Сході України і критичною необхідністю зміни системи, принципів, «складових 

механізмів» державної машини – всередині. Збільшилась кількість фронтів боротьби Революції. Вона 

триває. Аналізуючи наслідки українських революцій, бачимо: революція 1990, розвал Радянського Союзу 

і здобуття Україною Незалежності – це вагомий здобуток. Чи достатніми були наслідки даного процесу 

для утримання наявних у держави матеріальних цінностей та всебічного стрімкого розвитку України? Як 

виявилось, ні. Зникнення радянщини в процесі еволюційного / революційного перетворень було 

невідворотнім. А еволюційні формати виявились недостатніми. Так Україну сколихнула нова революція – 

Помаранчева. Особливістю Помаранчевої революції була воля народу до радикальних змін, але 

відсутність усвідомлення, що отримати радикальні зміни можна лише шляхом безперервної систематичної 

боротьби: від контролю та втіленням реформ, відстоювання їх на політичних рівнях – до якісної зміни 

українського політикуму. Українці були готовими боротись кілька місяців за те, щоб прийшла правильна 

людина, отримала важелі керівництва державою, привела правильну команду і, за давніми козацькими 

звичаями, народ свою місію виконав, народ може бути вільним. Ні, не може. Як виявилось, процеси 

революцій циклічно будуть повторюватись по спіралі до моменту, коли на державному рівні буде 

закладено підвалини і побудовану якісно нову систему. Систему, в межах якої будуть мало значити 

обличчя політикуму, натомість багато - принципи. Нові принципи. Чи призвела Революція Гідності до 

радикальних наслідків, крім усвідомлення народом сили впливати на своє майбутнє? Ні. Ми зайшли на 

наступний виток спіралі. І зараз, на третій рік збройного протистояння на Сході, перед кожним українцем 

стоїть питання: як завершити війну? Як вийти з спіралі революцій? Як не втратити віру в можливість 

таких змін? Кілька важливих висновків: 1. Зміни (реформи) не можуть чинитись народними обранцями 

без участі та контролю громадськості; 2. Зміни (реформи) не можуть чинитись методами повного 

копіювання аналогічних принципів інших, зокрема – західних, країн; це не буде працювати; будь-який, 

навіть позитивний досвід, потребує адаптування та вироблення на його основі вітчизняного, українського 

формату; 3. Зміни (реформи) – це труд десятиліть, шлях, який Україна зараз проходить за лічені роки; 4. 

Зміни (реформи) мають за мету створення громадянського суспільства, коли народ як замовник послуг 

політиків постійно контролює результати їх роботи; на Заході такий контроль над реформами називається 

демократичним контролем, що містить п`ять складових: контроль законодавчої влади, контроль 

виконавчої влади, контроль судової влади, контроль засобів масової інформації, контроль громадськості. 

Ось єдино можливий рецепт отримання радикальних наслідків Революції Гідності. Дай Боже, останньої 

революції Незалежної України. 
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ПАРТІЇ В ПОЛІТИЧНІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Майже всі колишні соціалістичні країни , Україна не є виключенням, переживали чи переживають 

перехідний період. Під перехідним періодом мається на увазі перехід від авторитарно-тоталітарного 

суспільного ладу до демократичної правової держави, а в майбутньому — до громадянського суспільства. 

Важливу роль у вдосконаленні політичного устрою сучасної України відіграють партії. Політична партія 

представляє собою об'єднання громадян, які від імені певних соціальних груп приймають учать розробці і 

прийнятті управлінських рішень. Становлення багатопартійної системи на території України розпочалося 

на початку ХХ століття, але формування багатопартійності було перервано становленням тоталітарного 

режиму. У політичному житті найбільш розповсюджено продовжує залишатися класифікація партій 

України на ліві, центристські та праві. Ідеологічною основою лівих партій є марксизм-ленінізм з 

елементами соціал- демократії. На думку авторів саме ці партії цього напрямку направленні на переваги 

спільних форм розвитку держави. Відмінна риса центристських партій: за своїм походженням ці партії – 

партії правлячої бюрократії і олігархів, головна мета, яких – створення непохитної держави для реалізації 

справ фінансово-промислових груп, які вони, в основному, і представляють. Переважно 

правоцентристські партії були створені на основі руху проти тоталітарної системи, за незалежність своєї 

країни і демократичні перетворення. На межі ХХ-ХХI ст. українська демократія переживає кризу – 

відбувається розпад НРУ і створення низки самостійних партій: Українська республіканська партія (УРП), 

Народний рух України (НРУ), Український народний рух, перетворений в 2003 р в Українську народну 

партію (УНП) і ін. Мотиви даної події різні – об'єктивні і суб'єктивні. В основному, вони полягають в 

тому, що основне завдання української демократії – досягнення незалежності – була втілена в життя, а 
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зміна національно- демократичної ідеології в ліберально-реформістську або неоконсервативну не 

здійснюється.[1] В сучасній Україні виділяють наступні основні політичні сили: «Блок Петра 

Порошенка», «Народний фронт», «Опозиційний блок», «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка», 

«Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "». В цілому більшість українських партій мають ряд спільних 

характерних рис:  жодна політична партія не має достатнього впливу на всій території країни (в 

областях);  простежується регіоналізація;  спостерігається втрата авторитету та впливу членів суспільства 

до всіх партій;  відбувається співпраця партійних сил з бізнесом, часто тіньовим;  відсутня співпраця 

партій в головному – розв'язанні основних соціально- економічних і політичних проблем.[2] Головна 

мета на шляху до демократичної багатопартійності – створення базових цінностей і цілей, які б отримали 

допомогу основних соціальних груп суспільства. При відсутності цих цілей нормальна робота 

багатопартійності неможлива. Проаналізувавши політичну систему в Україні, і можна зробити наступні 

висновки. Партійну систему можна віднести до атомізованої, яка характеризується великою кількістю 

політичних партій, більшість з яких маловпливові. Дивлячись на політичну ситуацію в Україні, можна 

запевнитись, що процес утворення багатопартійності і розбудови партійно-політичного устрою ще не 

закінчився, що зв'язано з незавершеністю соціально-економічних і політичних перетворень. Але є вже 

підстави зробити висновок, що розпочалася утворюватися двоблокова політична система, для якої 

властиво функціонування кількох дійових партій, що розділяються на два блоки, що знаходяться в 

постійному суперництві. 
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ПОЗАНАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ І ЕТНОПОЛІТИЧНЕ ВІДРОДЖЕННЯ 

У сьогоденні в засобах масової інформації та масовій свідомості посилено впроваджується думка про 

протистояння різних політичних сил. Суспільство їх традиційно пов‘язує ці розходження з залишками 

поглядів на капіталістичний та соціалістичний способи розвитку суспільства у всіх його сферах. Фактично 

суспільство не отримало відповіді на питання щодо шляхів розвитку суспільства протягом останніх 25 

років незалежності України. Про це свідчить масове не сприйняття великих нагромаджень шляхом 

капіталізації економіки. Проблема України полягає в тому, що суспільство не сприймає прошарок багатих.  

Починаючи від 2014 року за даними опитувань найбільш вірогідний конфлікт – між багатими і бідними. І 

в цьому конфлікті таксисти і академіки будуть по одну сторону барикад. Водночас масова нелюбов до 

надбагатіїв уживається з лояльним ставленням до окремих представників цієї групи. Більшість 

мільярдерів має прес-службу, які постійно генерують потік позитивних новин. «Нова генерація» уникає 

негативного «приватизаційного шлейфа» : вони далекі від бюджетних грошей і працюють на зростаючому 

ринку, який суспільство України сприймає як шанс вивести країну з третього світу. В українському 

суспільстві старі цінності та принципи втрачені, нові ще не сформувалися.  

Ні в якому разі не можна говорити про ситуацію гострої класової ненависті в Україні. Позитивно до 

великого капіталу у 2007 році ставилася 38,5% респондентів, а 40% висловили нейтральне ставлення. У 

суспільстві існує думка, що мультимільйонери – люди, що досягли успіху за існуючими правилами. 

Терпиме ставлення до багатства свідчить, що населення сприймало ці правила. За опитуванням 2013 року 

87% вважають, що стартовий капітал зароблений не чесним шляхом: присвоївши суспільні блага. Але ці 

особи повинні тепер інвестувати в економіку та створювати робочі місця. Відповідно більше третини 

опитаних визнали, що багатії мають величезний авторитет. Це несподіваний результат, він говорить, що у 

людей які живуть у поляризованій країні, спрацьовує механізм захисту.  

Після 2014 року у суспільстві виникає ще одне бачення надбагатства. Якщо доля незадоволених великим 

бізнесом переважає 50%, то за мовчазної підтримки суспільства може «запускатися» механізм 

перерозподілу власності. Ось у чому причина різкого протистояння політичних груп. Реприватизація 
небов‘язкова, а швидше за все просто протиправна зміна власності. Суспільство вважає їх «несправжніми» 

власниками. Суспільство впевнено в несправедливості приватизації: починаючи з 2005 року доля осіб, які 

http://www.npu.edu.ua/210.html


293 

 

виступають проти продажу державних компаній, збільшилася з 51 до 63%. Саме тому, робиться ставка на 

соціальні проекти, меценатство і благочинність. Навіть почали говорити про корпоративну соціальну 

відповідальність. Це велика помилка, бо суспільство сприймає такі виступи як спробу відкупитися за 

вкрадені гроші.  

Але іншого способу досягти суспільного визнання дотепер не існує. Питання в тому чи буде толк. На 

пострадянському суспільстві саме в Україні найкращі умови для роботи з суспільною думкою. Це 

пояснюється тим,що в Україні дуже довго існував культ добробуту, і за останні роки його не витравили до 

кінця. Оцінка сучасного геополітичного та етнічного положення в Україні показує, що ми йдемо типовим 

шляхом десятків країн світу. Демографічні, економічні, технологічні тренди вказують на позитивне 

майбутнє. Але історія не дає ніяких гарантій на майбутнє. Для покоління 30-50-річних навряд чи 

позитивна перспектива реалізується. Шлях останніх трьох років показав правильність вибору в розбудові 

суспільних інституцій. Це чітко підтверджує зовнішню агресію як реакція на внутрішні зміни. Існує 

загроза, що наступні покоління можуть опинитися на окупованій території.  

Дві групи стали на чолі перемін. Це оптимістична молодь, що розхитує диктатуру, а також ті, хто 

остерігаючись за свою владу, свободу і життя, обирає момент, щоб перейти до репресій.Драматичність 

моменту в тому, що політичні діячі говорять одне, думають інше, чинять третє. Вони розділилися на владу 

і опозицію як головні протиборчі сили і не залишають по-сравжньому хорошого вибору для народу. Не 

існує чесної розмови політиків з виборцями і влади, чиновників з народом. Суспільство сприймає 

політикум і чиновництво як середовище підкупу, обману, невиконаних обіцянок, неготовності до 

відкритого обговорення проблем, які постали перед Україною.  

Вони не готові сказати, що свобода і процвітання не можливі без капіталізації, а капіталізм не працює без 

свободи. Однією з невирішених проблем є побудова мультикультурної країни з чітко вираженої 

національною ідентифікацією. Немає механізму захисту мови титульної нації. Постає пекуча проблема 

створення власного українського світу. Світова спільнота визнає, що мовні права нації переважають мовні 

права особистості.  

Суспільство повинно зрозуміти, що Україна не повинна бути буферною державою, не частино проблеми, а 

рішення. Унікальне географічне положення основа динамічної, швидкозростаючої, дерегульованої, 

інноваційної економіки. Ось наші завдання. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ПРОБЛЕМЫ РОСТА НА ПУТИ К ЕДИНОМУ ЕВРОПЕЙСКОМУ 

БУДУЩЕМУ 

Появление на мировой карте крупного экономического и политического игрока – Евросоюза логически 

обосновано. Гораздо проще развивать свою страну, поддерживая добрососедские и взаимовыгодные 

отношения со своими партнерами, имея удобные механизмы в виде единого рынка капитала, рабочей 

силы и прочих ресурсов, тем более, если все страны прошли переход к индустриальному или 

постиндустриальному строю и являются развитыми государствами. Но это в теории, а в реальности всегда 

могут возникнуть препятствующие причины, которые будут дезинтегрировать мощное объединение. 

Ключевой из этих проблем является проблема развития и силы экономик различных стран. Несмотря на 

то, все государства являются развитыми, ВВП на душу населения составляет 15-20 тысяч долларов у 

беднейших стран (Румыния, Болгария) и 35-40 тысяч долларов у богатых стран (Германия, Франция, 

Великобритания). На долю пяти ведущих экономических держав приходится свыше 70% ВВП Евросоюза. 

Довольно часто расширение Евросоюза не было далеко продуманным шагом, не все страны были 

достаточно подготовленными для вступления в Евросоюз. Естественно, странам с более процветающей 

экономикой приходится помогать менее развитым странам, а не направлять этот капитал на свое развитие. 

Введение новой денежной единицы, единой для всего Евросоюза, вызвало коллапс финансовых систем 

нескольких стран. В свою очередь, с целью не допустить полного краха этих экономик, крупным 

экономикам также пришлось значительно помочь странам, испытывающим бедствие. Например, 

экономике Греции была оказана финансовая помощь в размерах более чем 300 миллиардов евро. К тому 

же, темпы развития экономики большой европейской машины, которая преодолевает внутренние 

проблемы, все больше не поспевают за темпами развития новых лидеров мировой экономики, включая 

Китай. В сильно взаимосвязанной экономике объединенной Европы сильно сократился объем ВВП, 

возросла безработица, и значительно упал уровень инвестиций. В связи со множеством конфликтов, в 
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поисках стабильности, да и просто лучшей жизни в Евросоюз устремляется с каждым годом 

увеличивающийся поток мигрантов. Причем мигрантов часто без хорошего образования, с большим 

количеством проблем, которые также необходимо решать членам Евросоюза. Попутно возникает 

проблема обороны Евросоюза от внешних угроз, ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и Африке, и 

проблема ряда террористических актов по всей Европе, что сказывается не только на собственно 

экономике, но и на мнениях и мотивации различных стран оставаться в Евросоюзе, поддерживать 

«политику партии» или идти своим путем. Одним из подобных государств, где успех на последних 

выборах в Парламент отпраздновали «евроскептики», оказалась и Великобритания, которая исторически 

всегда стремилась сохранить самостоятельность на мировой арене. Пытаясь выбить привилегированное 

положение для страны в Евросоюзе, правящая партия консерваторов начала целую череду событий, 

приведшую к референдуму 23 июня и, в итоге, к решению британского сообщества о выходе из 

Евросоюза. Выход Великобритании из Евросоюза проверит на прочность структуру Евросоюза, силу 

бороться против дезинтеграционных процессов и потребность в существовании наднациональной 

структуры, значительно связывающей государства Европы. Так как Евросоюз является разношерстным 

многонациональным объединением, важным вопросом является возможность ассимилирования его 

отдельных социальных элементов с целью создания единой социальной основы. Также необходимо 

создание наднациональной доктрины, содержащей направления решений вопросов экономики, политики, 

культуры и общества, говорящей, по какому пути должен развиваться Евросоюз. Ведь без самоосознания 

как единой европейской нации, думающей в едином ключе, обладающей едиными общеевропейскими 

ценностями, крайне сложно будет оставаться едиными и в вопросах жизнеобеспечения Евросоюза. 

Будущее Евросоюза крайне интересно с точки зрения сохранения жизнеспособности такого уникального и 

сильного объединения. Возможность объединения векторов движения различных стран в один, мощный и 

направленный вперед, сможет подчеркнуть необходимость существования интеграционных процессов и 

глобализации во всем мире. 

 

Дорош Л.О., Чорна А.В.(м. Львів) 
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ВПЛИВ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ НА ЗМІНУ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ЩОДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

Україна відновила свою незалежність та постала як суверенна держава на міжнародній арені лише 25 

років тому. Проте, на шляху до цієї мети наша держава втратила чимало своїх патріотів у світових війнах 

та пройшла крізь горнило революцій, вже будучи незалежною. Залишки радянського тоталітарного 

режиму та результат тривалого перебування частини території нашої держави під протекторатом Росії 

призвели до розшарування громадської думки в Україні на два «фронти»: тих, хто вповні підтримує 

східний вектор розвитку та Російську Федерацію, та тих, для кого пріоритетним є західний напрям із 

зверненням до демократичних цінностей Європейського Союзу. Впродовж останнього десятиріччя 

результатом такого протистояння стала Революція Гідності, як піднесення національної свідомості 

українців та демонстрація їх цивілізаційного вибору. Революція Гідності – це не просто масові 

протистояння та події на Майдані. Для кожного українця це, у першу чергу, гордість за свою державу, 

неймовірна потужна сила, яка зуміла об‘єднати громадян всієї країни задля відстоювання своїх прав та 

вибору напрямку розвитку країни. Події 2013-2014 рр. та триваюче від цього часу протистояння 

російській агресії на Сході України значно вплинули на думку громадян щодо українського 

державотворення, формування політичної системи загалом та вибору євроінтеграційних та 

євроатлантичних пріоритетів зокрема. Відтак, аналіз подій Революції Гідності та визначення характеру її 

впливу на зміну громадської думки українського суспільства є вкрай актуальним та дасть можливість 

визначити загальні тенденції у майбутньому розвитку держави. У 2013 р. було проведено соціальне 

опитування громадян України з різних регіонів, різного віку та статі. В ході цього дослідження кожен мав 

відповісти на просте запитання: «Якби в Україні відбувся референдум про вступ до Європейського Союзу, 

як Ви б проголосували?» У результаті опитування було виявлено, що 48% його учасників віддали б свій 

голос за вступ до ЄС; 35,9% опитуваних виступили би проти цього; 8,9% не взяли би участі у цьому 

референдумі, а 7,2% мали складнощі з відповіддю на той момент [1]. Такий розподіл відповідей, у першу 

чергу, став результатом регіональних розбіжностей українського населення. Йдеться про те, що майже вся 

Східна Україна знаходилась під ідеологічним, пропагандистським впливом Росії, а серед населення цих 

територій побутувало бажання приєднати східні землі до Росії. На противагу Сходу у західній та 

центральній частині нашої держави переважає домінування західних цінностей, а, відтак, й активна 

підтримка євроінтеграції. У 2015 р., через рік після завершення Революції Гідності та анексії Криму, було 
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повторно проведено опитування, в ході якого громадяни відповідали на таке ж запитання. Як показало 

дослідження, відсоток тих, хто виступає за євроінтеграцію збільшився і становить 56% опитаних, а 

кількість осіб, які виступили проти інтеграції до ЄС, значно зменшилася, і становить 17,7% від загальної 

кількості опитаних; 11,8% не взяли би участі в референдумі і 14,5% не мали точної відповіді на момент 

опитування [1]. Як показують результати дослідження, події 2013-2014 рр. помітно трансформували думку 

українського народу з питань євроінтеграційного вектору. Станом на 2016 р. питання євроінтеграції стоїть 

на першому місці серед пріоритетів населення України. Неодноразово проблеми та виклики на цьому 

шляху обговорюються самітах на найвищому рівні, на міжнародних та вітчизняних конференціях, круглих 

столах. Революція Гідності стала ще одним важливим етапом державотворення України і нарешті весь 

світ дізнався про нашу країну не як про частину Росії, а як про суверенну державу [2]. Висновуючи, слід 

зазначити, що події 2013-2014 рр., основою яких стала Революція Гідності, означили такий стан 

політичної культури та свідомості більшості населення України, який характеризується усвідомленням 

того, що українці можуть самі творити своє майбутнє. Сьогодні руйнується поширене стереотипізоване 

уявлення українців про себе як про слабку націю, якій не під силу впливати на подальший розвиток подій 

у внутрішньо національному, регіональному та глобальному контекстах. На цьому етапі майже кожен 

може з упевненістю сказати, що українська громада здатна вплинути на формування та зміну правлячої 

еліти та своїми діями підняти престиж України на міжнародній арені загалом, а, отже, й підвищити шанси 

євроінтеграції нашої держави зокрема. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

Громадянське суспільство, а також всі його цінності та пріоритети створюють основу держави. Їх основне 

завдання є у створенні національної безпеки, забезпеченню економічного розвитку держави, 

розповсюдженню духовних і культурних цінностей. Над проблемами громадянського суспільства 

працювало багато людей, наприклад Пашков А.С. досліджує вчення про громадянське суспільство як 

невід‘ємної складової частини філософії. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс дослідили та вивели основні 

принципи становлення та проблеми громадянського суспільства. Деякі визначні політологи пробували 

описати вплив українського бізнесу на становлення сильної політичної нації, вони також показують 

наявність фінансових корупційних кіл у засобах масової інформації та в українській економіці. Всі ми 

живемо в досить розвиненому соціумі та прагнемо демократії. Наприклад, за даними обстежень 

проведених Інститутом соціальних досліджень та Центром «Соціальний моніторинг», приблизно три 

чверті населення оцінює свій рівень життя нижче за середній в Україні. А для успішного функціонування 

громадянського суспільства потрібні умови вільного розвитку індивідів та їх асоціацій, децентралізації 

влади й передачі значної частини владних повноважень органам самоврядування, захист інтересів 

громадянського суспільства правовою державою. Тому народ пробує відстоювати свої інтереси 

об‘єднуючись у певні об‘єднання або групи людей з однаковими поглядами чи цілями дій. Частина цих 

об‘єднань офіційно реєструються офіційно оголошуючи власні погляди та можливі варіанти власних дій. 

Частина громад існує на певному невизначеному рівні та не має значного поширення. Зараз в Україні 

існує більше 100 тисяч громадських та благодійних організацій. Останнім часом їх кількість суттєво 

збільшується. Значну частку серед усіх громад становлять благодійні організації, діяльність яких зазвичай 

спрямована на збір коштів для тих людей, які їх потребують. Але, на превеликий жаль, не всі громадські 

об‘єднання мають на меті хороші та чесні цілі, деякі з них створюються заради вигоди певних осіб та 

збагачення за рахунок інших. В теперішній час це дуже добре можна побачити на прикладі різних 

благодійних організацій. Деякі з них збирають кошти заявляючи, що всі або значна частина грошей піде 

на допомогу потребуючим цього, проте насправді гроші ідуть для наживи людей, які все це організували. 

Такі приклади є не поодинокими та зустрічаються все частіше і частіше. Також хотілося б більше 

очікувати від організацій які за своєю суттю та призначенням повинні були б бути зразком для інших 

оскільки мають потенціал підтримки людських цінностей. Це насамперед об‘єднання культурних діячів, 
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митців, різних фахівців та експертів своєї справи. Їх діяльність не завжди є зразковою та справедливою по 

відношенню до інших. Також важливою причиною яка не дозволяє ефективно вирішувати ці проблеми є 

обмеженість фінансування окремих громадських організацій. Тому що для реалізації певних дій або 

проектів потрібні кошти, без яких це дуже важко або просто не можливо зробити. А якщо і влада виділяє 

певні кошти для забезпечення певних соціальних потреб суспільства, то поки ці кошти пройдуть по 

установлених законом процедурах, їх частину розкрадуть або використають не в тих цілях для чого вони 

були виділені спочатку. Я вважаю, для вирішення даних проблем держава повинна створити додаткові 

незалежні органи для нагляду за діяльністю та виконанням поставлених задач керівних органів країни, а 

також сформувати середній клас. Його основа – це фахівці з вищою та середньою освітою, що працюють у 

сферах виробництва, науки і освіти, охорони здоров‘я, культури. Це є можливим тільки при проведені 

економічних реформ, які будуть здійснюватись на справедливій основі та лежатимуть під контролем 

другорядної незацікавленої особи. На мою думку, тільки завдяки таким діям ми зможемо породити 

власників, які з часом створять справжнє Українське громадянське суспільство. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ КРЕДИТНОЇ ПОВЕДІНКИ 

Ефективне функціонування фінансово-кредитної системи, безпосередньо, впливає на всі сфери 

суспільного життя. Сьогодні спостерігається нестабільність банківської системи, що проявляється у 

збільшенні кількості банківських установ зі статусом «проблемний». Так, за даними Національного банку 

України за період четвертого  кварталу до категорії неплатоспроможних було віднесено такі банки, як  АТ 

«Артем-Банк»,  ПАТ «Банк Траст» та ПАТ «КБ» «Інвестбанк», ПАТ «Фінексбанк» знаходиться на стадії 

ліквідації [3]. Питання кредитування населення, кредитної поведінки, проблемної заборгованості 

залишаються актуальними в наш час. 

Вивченням питань  кредитної поведінки присвячені праці таких зарубіжних науковців, як  В. Радаєва, Д. 

Стребкова, А. Дикого та вітчизняних, зокрема, В. Леонова, Т. Кізими, В. Кривошеєвої, О. Шаманської та 

ін.. Дослідженням проблемної кредитної заборгованості займались наступні науковці: В. Андрійчук, 

О.Барановський,  Т. Болгар, О. Вовчак, В.Голуб, В. Кльоба, М. Савлук, І. Сало, А.Мороз,  Л. Примостка, 

Л. Тарануха та ін.   

Т.Кізима відзначає, що під фінансовою поведінкою слід розуміти таку поведінку, що є якісною 

характеристикою дій економічних суб‘єктів, яка виражається в ціннісних орієнтаціях, прийнятті  

конкретних фінансових рішень та певного ступеня довіри до фінансових інститутів. Відповідно, кредитна 

поведінка визначається, як отримання тимчасово вивільнених коштів на основних принципах 

кредитування (терміновості, платності та зворотності) [1, С.21]. 

О. Шаманська розглядає кредитну поведінку, як однією з видів фінансової поведінки. Визначаючи під 

кредитною поведінкою, діяльність спрямовану на запозичення коштів для реалізації своїх потреб [6,С.94]. 

Здійснення кредитної поведінки можна розглядати в двох аспектах, а саме, в якості позитивної та 

негативної. Позитивна якість визначається тим, що така поведінка дозволяє споживати та отримувати 

блага без зайвих накопичень, дозволяючи підвищити рівень благополуччя, саме,  на тому рівні доходу, 

який є на даний момент. Реалізується споживчим, іпотечним  та авто кредитуванням. Негатив  

проявляється в  формуванні проблемної кредитної заборгованості.  Ситуації, за якої позичальник через ряд 

об‘єктивних чи суб‘єктивних причин не зміг вчасно повернути кредит та відсотки за користування ним. 

В. В. Кривошеєва визначила ряд чинників, які впливають на формування кредитної поведінки, а саме: 

економічні, демографічні, соціальні, психологічні, інституційні. Під економічними розуміється 

розширення послуг кредитування та доступність кредиту. Демографічний чинник включає сімейне 

положення, наявність дітей та ін.. Психологічний реалізується в ставленні до кредиту та ціннісних 

орієнтаціях позичальника та ін.. Впливає, також, на поведінку потенційного позичальника наявність 

освіти і його соціальний статус. Важливим моментом є стан розвитку кредитування на даному етапі 

розвитку суспільства  [ 2,С.119-120]. 

Отже, проблеми банківського сектору впливають на ефективне функціонування фінансово-кредитної 

системи, що в свою чергу, позначається на добробуті населення. Крім цього, на реалізацію кредитної 

поведінки мають вплив економічні, соціальні, психологічні та демографічні показники.   
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СЕПАРАТИЗМ: УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Останні декілька років Україна переживає складний період трансформацій, політичних та державних змін. 

Проблеми, що спіткали українське суспільство, є і досі серйозними і загрозливими та потребують 

вирішення. Однією із таких проблем, що наразі заважають розвитку української держави, є проблема 

сепаратизму. Сепаратизм має безліч проявів та багато чинників. Зокрема він відбувається на етнічному, 

релігійному, економічному та політичному підґрунті, проте найголовнішою та найпроблемнішою рисою 

сепаратизму є посягання на цілісність території держави та намагання змінити її державні кордони. 

Україна – не єдина країна, що зіштовхнулася із проблемою сепаратизму. Наразі, майже половина держав 

світу має справу із розбіжністю інтересів серед населення та бажанням відокремитися. У сучасному світі 

існують багато регіонів із осередками сепаратизму: західноєвропейський (Велика Британія, Іспанія, 

Франція, Італія, ФРН), східноєвропейський (Косово, Сербська Республіка Боснії і Герцеговини), 

близькосхідний (Алжир, Ірак, Пакистан, Афганістан), американський (міжетнічні конфлікти Квебеку 

(Канада) та у Чьяпасі (Мексика) та ін.), а також африканський та азіатський [1]. Суспільство має достатній 

досвід у боротьбі із сепаратизмом. Проте питання подолання таких настоїв на теренах України є і досі 

відкритим. Для того, щоб зрозуміти причини складності боротьби із сепаратизмом в Україні, варто 

звернутися до світового досвіду подолання та вирішення цієї проблеми. Так, наприклад, пробудження 

сепаратистських настроїв на території Великої Британії стало наслідком розпаду Британської імперії на 

Об‗єднане Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.  

На початку слід зазначити, що методи боротьби із руйнівними процесами в державі визначалися як 

жорстко-репресивні. Посилювався контроль за ірландськими територіями за допомогою збільшення 

кількості концентрації військових на території Ірландії, розширення повноважень збройних сил та 

модернізації поліції. Згодом уряд держави дійшов висновку, що такими методами неможливо утримати 

ірландські колонії, тому політика щодо придушення сепаратизму була змінена[1]. Перш за все, був 

застосований принцип діалогу, а згодом проведено референдум, за яким більшість населення погодилася 

залишитись у складі Об‗єднаного Королівства. Сьогодні основним напрямом вирішення проблем 

територіальної цілісності є передання більшості повноважень регіональним та місцевим органам влади, 

тобто розширення поля їх впливу. Гарним прикладом політичного врегулювання та боротьби проти 

сепаратизму є Канада із проблемою провінції Квебек. Франкомовна провінція також у свій час досить 

бурхливо розповсюджувала ідеологію сепаратизму на базі етнічного конфлікту. Проте уряд Канади досить 

швидко реагував на дезінтегративні настрої та робив усе можливе для ліквідації лідерів сепаратистського 

руху. Зокрема важливим чинником, що сплинув на врегулювання ситуації у провінції Квебек, був 

економічний чинник та втрата іноземних інвестицій [1]. Що ж стосується сепаратизму на території 

України, то варто наголосити на тому, що реальних причин для порушення територіальної цілісності 
держави немає. Український сепаратизм є штучно створеним і підкріпленим запозиченою ідеологією. 

Серед українського суспільства не існує різкої етнічної проблеми, яка могла б бути підґрунтям для 

конфлікту територій. Основною проблемою, яка є реальною та небезпідставною є лише проблема 

http://www.bank.gov.ua/
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неврахування інтересів регіонів, а це стосується не лише сходу. Отже основною державної політики, щодо 

врегулювання конфліктної ситуації має стати політика децентралізації, надання більшої кількості 

повноважень до регіональних органів, які краще розуміються на потребах та проблемах регіонів.  

Література: 

1. Міжнародний досвід боротьби з сепаратизмом: Висновки для України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/Separatizm-0f005.pdf 
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ПРОГНОЗ НАСЛІДКІВ БРЕКЗІТУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ЩОДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ТА 

КРАЇН ЄВРОПИ 

 У зв‘язку з останніми подіями у світі, стає дедалі помітною картина політичних інтересів різних країн. 

Так, станом на 23 червня 2016 року відбувся Брекзіт, на якому громадяни Великої Британії вирішували чи 

залишатися їм в складі ЄС. За результатами голосування 51,9% (17 410 742 громадян) проголосували за 

вихід країни з ЄС, тоді як за збереження членства - 48,1%. (16 141 241 громадян) [1]. Тому Англія рішуче 

налаштована на цей відважний крок. Згідно прогнозами політичних експертів, вихід Британії буде 

здійснений протягом досить тривалого часу (від 2 до 10 років) [2]. 13 липня 2016 року новим 76 прем‘єр – 

міністром Великої Британії було обрано Терезу Мей, яка виступала проти виходу з ЄС [3]. Зараз політика 

Великобританії зосереджена на укладенні, перш за все, економічних договорів, що передбачатимуть 

попередні економічні відносини в Світовій торгівлі та за збереження ринків збуту. Спочатку 

налагоджуються зв‘язки про співпрацю у сфері мистецтва, науки, у сфері захисту навколишнього 

середовища та глобального потепління [4]. Вихід Британії з ЄС, так званий Брекзіт, має неоднозначний 

характер і може суттєво вплинути на всю Європу. Це рішення є також провокаційним і для України. По-

перше, незважаючи на невдоволення представників Нідерландів в ЄС щодо входження України, вихід 

Великобританії з Євросоюзу сповільнить розгляд питання про підписання безвізового режиму з країнами 

Європи. По-друге, вихід з ЄС розпочато. Аналітики прогнозують, що Британія – не єдина країна, яку не 

задовольняє політична діяльність Євросоюзу. По-третє, вихід інших країн із ЄС може відобразитися на 

ліквідації політичних санкцій ЄС проти Росії. Тому, політика Євросоюзу, що ґрунтується на рішенні 28 

країн, може суттєво змінитись в не кращу сторону, якщо її члени почнуть ставити вимоги та пред‘являти 

ультиматумами, у разі при не виконанні яких, країни візьмуть приклад з Британії. Сьогодні, Україна всім 

серцем прагне до Євроінтеграції. Здавалося б Україна має два напрямки: 1. Вступити до Євросоюзу аби не 

пов‘язати свою майбутню політичну і економічну діяльність з Росією; 2. Залишитись надалі політично – 

незалежною державою, позбавленої можливої комплексно повної політичної підтримки з боку Євросоюзу. 

Вихід Великобританії, перш за все, передбачає подальшу її співпрацю з ЄС. Тому зміни, які можуть 

відбутися в Європі не можуть не означати співпрацю інших країн, що вийдуть з ЄС. Питання полягає у 

наступному: чому Україна не може укласти такі ж угоди і для чого потрібно підписання договору про 

Євроінтеграцію? Перш за все, задля введення безвізового режиму. По – друге, для зменшення цін на 

експорт та імпорт продукції. По – третє, відновлення індустрії та розвиток внутрішньої економіки. Тому 

вплив Брекзіту Англії відобразиться і на світову політику в цілому. Вихід Британії говорить про те, що 

політична діяльність Євросоюзу не все так «гладко» як могло би бути. Яскравим прикладом виступає 

Греція, яка перебуваючи в ЄС з 1 листопада 1993 року зазнала важкої економічної кризи у 2005 році. 

Прогнози щодо майбутнього становища та орієнтації країн, які змінилося і буде змінюватися вплине на 

весь світ. По – перше, якщо держави вийдуть з ЄС, це означатиме, що держави будуть приймати політичні 

рішення, які стосуються міжнародної діяльності, самостійно, а не єдино. Такі держави втратять підтримку 

і будуть змушені укладати нові договори з Росією, Америкою, Близьким та Далеким Сходом. На жаль, вже 

не буде єдиного Євросоюзу і безвізового режиму. Проте, з іншого боку, розпадеться Євросоюз чи ні, це 

лише питання часу і на даний час практично всі країни задоволені діяльністю ЄС. Отже, Брекзіт Британії 

подав приклад, до чого може призвести вихід країн з ЄС. На даний час Англія прагне залишити всі старі 

підписані контракти і договори з країнами ЄС, тому що міжнародна економічна політика відіграє важливу 

роль в самій країні.  

Література: 

[1] Інтернет-джерело: http://tsn.ua/politika/stalo-vidomo-hto-pozmagayetsya-za-krisloprem-yer-ministra-
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ – АКТУАЛЬНИЙ СТАН В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ 

ГЕОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Європейський Союз – омріяна мета в сучасній Україні, поступова інтеграція до нього визначена як 

пріоритетний напрям розвитку не лише у кулуарах Верховної Ради або в доктрині, але й офіційно, на 

законодавчому рівні. Зокрема, в широко обговорюваній стратегії сталого розвитку «Україна-2020» про 

Європейський Союз (його стандарти життя, рівень політичного та економічного розвитку) згадується 

близько 20 разів. Тож, природнім у даному розрізі виглядає питання щодо того, що таке європейська 

інтеграція, яким чином Україна її здійснюватиме та, врешті, чи потрібно це нам, особливо в аспекті 

нещодавнього Брексіту, котрий знаменує новий етап в розвитку єдиної Європи. Все ще не зрозуміло, яким 

він буде: якісно новим щаблем існування чи початком кінця – виходу розвинених країн зі складу такої 

незвичайної інтеграційної організації, адже, як ми знаємо, ЄС – об‘єднання особливого роду, sui generis. 

Щоб відповісти на озвучені в минулому абзаці питання, варто наголосити на тому, які ж особливі, 

притаманні лише йому риси роблять Європейський Союз таким унікальним. Такі особливості можна, по 

суті, звести до двох основних положень: передача державами частини свого суверенітету у відання ЄС та 

формування автономної правової системи на його теренах. Варто зосередитись на першій рисі, адже 

відмова від великої частини державного суверенітету викликає здивування, та й, на перший погляд, йде 

супроти Конституції, де в першій же статті проголошено вищість суверенітету України. Також спадає на 

думку минулий досвід нашої країни – перебування в складі Радянського Союзу, котре ознаменувалось 

практично повною відсутністю суверенних прав, що явно стало не найкращою сторінкою національної 

історії. Тож чи не стане вступ до ЄС повторенням попередніх помилок? Звісно, що ні, і обґрунтовується 

така категорична відповідь кількома причинами. По-перше, варто згадати про цілі євроінтеграції, котрі 

заклали підвалини для об‘єднання такої кількості держав (наразі до складу Європейського Союзу входять 

28 країн, якщо не брати до уваги результати Брексіту, котрий, попри поширену думку, не означає 

автоматичний вихід Великої Британії зі складу ЄС). Серед таких цілей виділяються, зокрема, запобігання 

міжнародним конфліктам та мирний їх розв‘язок, захист демократії, розвиток ринкової економіки. Хіба не 

це нині є необхідним для України? Так, як ми знаємо, українська економіка все ще знаходиться на 

перехідному етапі від планової до ринкової, не можна не згадати й про антитерористичну операцію на 

сході країни. Крім того, в ЄС діє принцип розподілу компетенції щодо вирішення питань різного значення 

між інституціями організації та держав-членів задля неможливості надмірного захоплення повноважень. 

Для Радянського ж Союзу єдиним пріоритетом було встановлення всеохоплюючого контролю за 

республіками. По-друге, вступ до Європейського Союзу необхідний Україні з позиції погляду на 

існуючий там дух права, демократичних свобод населення, розвиненої й прогресивної правотворчої та 

правозастосовної практики – саме тих сфер, функціонування котрих в нашій державі все ще викликає 

велику кількість питань. Звідси можна зробити висновок, що теоретично Європа дійсно необхідна Україні, 

але чи так це на практиці? Яскравим у даному випадку виступає приклад проведення у Великій Британії 

референдуму щодо виходу зі складу ЄС, на котрому більше половини голосуючих висловились «за», і 

лише згодом відмовились від своєї позиції, зрозумівши наслідки, до котрих це може призвести: значна 

кількість питань, врегулювання котрих відсутнє в національному законодавстві, втрата можливості 

вільного руху капіталів, товарів, осіб і послуг, прощання з acquis communautaire (спільним правовим 

доробком єдиної Європи) тощо. Розгляд вищевказаних наслідків наштовхує на думку, що й практика 

держав-членів ЄС щодо існування у межах однієї інтегрованої організації свідчить про позитивний його 

вплив як у сфері внутрішнього стану справ кожної конкретної держави (так, крайнім на сьогодні 

інтегрованим членом ЄС стала у 2013 році Хорватія, котра, згідно з дослідженнями, за три роки 

перебування у складі Європейського Союзу досягла значного зростання економічних показників). 

Швидше за все, так вплине вступ до ЄС і на Україну. Але, якщо все так добре, то чому ж ми все ще не є 

членами ЄС? Важливу роль тут відіграє як те, що Європа ще не готова до України, так і те, що українці не 

готові до Європи. Так, нині ми маємо Договір про асоціацію між Україною та ЄС, ратифікований усіма 
державами-членами Союзу, окрім Нідерландів, однак далі, попри потуги національного законодавця, 

справа не йде. Вся річ у тім, що для вступу до Європейського Союзу держава має відповідати 

Копенгагенським критеріям – політичним, економічним тощо, Україні ж для досягнення такої 

http://www.radiosvoboda.org/a/27856811.html
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відповідності необхідно всеохоплююче реформування багатьох сфер, як тих, що стосуються інституту 

демократії, так і споріднених зі сферою господарювання. Звісно, початок покладений (розпочаті судова 

реформа, реформа прокуратури, пенсійна та соціальна реформи), однак попереду у нашої держави довгий 

шлях, подолавши котрий, ми отримаємо право називатись по-справжньому європейською державою – 

тією, приналежністю до якої можна пишатись. 
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ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА І НАЦІОНАЛЬНА ІДЕЯ В ПРОЦЕСАХ ПОЛІТИЧНОЇ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Усі колишні соціалістичні країни й Україна в тому числі, зараз переживають перехідний період переходу 

політичної трансформації від авторитарно-тоталітарного суспільного устрою до демократичної правової 

держави. Перший етап переходу передбачає фундаментальну зміну усталених політичних і економічних 

структур, другий – зміцнення економічних інститутів, розвиток і закріплення демократичних процесів, 

стабілізація виробництва, третій – політична консолідація в контексті економічного піднесення. Другий і 

третій етапи є зараз актуальними для України. Успішність ринкового господарства, демократичної 

правової соціальної держави залежить від формування політичної культури населення, адекватного 

ринковій економіці і плюралістичній демократії.  

Ця політична культура вимагає дотримання громадянами своїх зобов‘язань і виявленні поваги до держави 

та її законів, їх здатність та вміння вирішувати свої власні проблеми в цивілізованому співробітництві зі 

співвітчизниками. Важливу роль у політичній трансформації суспільства має також національна ідея, яка 

має сприйматися більшістю населення України. Формування національної ідеї вимагає багато часу. Її 

основною функцією є консолідування всього народу України на будівництво нового суспільного устрою 

незалежної держави. Полеміка, що розгорнулася в українському експертному середовищі навколо 

національної ідеї, свідчить не тільки про її актуальність, але й складність. Ця спрaвa є дійсно непростою.  

Створення наукових шкіл, об‘єднання їх з комп'ютерними технологіями, які б системно поширювали її 

консолідуючий зміст, мали вплив на засоби масової інформації для ефективного формування у свідомості 

громадян почуття цілісності, соборності, єдності з суспільством, народом, є необхідною умовою для 

оволодіння такої ідеї. На нашу думку, об‘єднуючою національною ідеєю для всіх регіонів України може 

бути ідея пoдoлання бідності – ідея соціального партнерства. Під соціальним партнерством ми розуміємо 

систему взаємозв‘язків бізнесу (роботодавці та їх об'єднання), людей найманої праці (трудові колективи, 

професійні спілки), державою та органами місцевого самоврядування, спрямовані на досягнення 

взаємоузгоджених прав і інтересів цих сторін. Така ідея могла б сприяти поступовому зменшенню 

класового відчуження в суспільстві, соціальною справедливістю та економічною ефективністю, пошуку 

рівноваги між владою та демократичними інститутами, ринком та плануванням, різними формами 

власності. Досвід західноєвропейських країн свідчить про продуктивність ідеї соціального партнерства, де 

цей демократичний інститут функціонує багато років.  

Без ефективно налагодженої взаємодії між тими, хто дає роботу, і тими, хто її отримує, профспілок і 

владних структур та їхніх спільних зусиль, спрямованих на визначення і здійснення економічної політики, 

яка б забезпечила поєднання індивідуальних, колективних і суспільних інтересів громадян, соціальна 

економічна стабільність й злагода - не можливі. Ключовим соціальним інститутом пошуку і реалізації 

національної ідеї мають бути політичні партії – добровільні об'єднання громадян, які виражають інтереси 

певних соціальних верств і груп, беруть участь у процесах здобуття, утримання державної влади і впливу 

на неї, що прагнуть досягти цієї влади шляхом обрання своїх членів на державні посади. Національна ідея 

виражається в ключових ціннісних і ідеологічних положення політичної програми.  

Відповідно влада стає для політичних партій ключовим засобом реалізації національної ідеї на практиці. В 

даному контексті важливим є трансформація політичної системи України від автомізованої (з великою 

кількістю нечисленних, маловпливових партій, які зараз справляють враження квазіпартійної системи) до 

більш стабільної системи поляризованого плюралізму в його класичному розкладі на лівих, центр і 

правих.  

Якщо у політичних партій і блоків в Україні буде чітка соціальна база їх формування, ефективна програма 

виходу суспільства з економічної та політичної кризи, підтримка цих ідей народом, тоді вони мають 

можливість стати дійовими суб'єктами політичної системи в Україні. 
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СКОРОЧЕННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛЕЙ СПОЖИВАННЯ ЯК 

ІНДИКАТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В УКРАЇНІ 

Серед відомих проблем, що викликають активну реакцію суспільства, традиційно відносяться питання 

соціальної нерівності, конфліктних протиборств та соціальної напруженості. Тема соціальної 

напруженості вкрай актуальна зараз для України, тому що держава перебуває на етапі економічної й 

соціальної нестабільності - у першу чергу мова йде про економічну кризу, яка призводить до зниження 

життєвого рівня людей і якості життя населення та посилення процесу соціальної поляризації. Слід 

зауважити, що саме середній клас у більшості економічно розвинутих країн світу є провідною соціальною 

верствою та соціальною опорою суспільства. Саме він формує інтелектуальну еліту, яка здатна ефективно 

вирішувати завдання політичної, управлінської, соціальної, культурної, освітньої, наукової та інших 

важливих сфер діяльності суспільства. Представники середнього класу, це люди, які демонструють 

високий рівень культури і освіти, що орієнтуються на створення комфортних умов життя, високу 

мобільність, націлених на актуалізацію нових зразків споживчої поведінки. На основі опублікованої 

інформації, яка відображує результати проведених соціологічних досліджень, в Україні спостерігається 

різке скорочення такої соціальної групи як середній клас. Соціологами наводяться дані, що за період з 

1991 року по 2016 рік його загальна чисельність в соціальній структурі суспільства скоротилася більш ніж 

в 3 рази (з 50% до 14%), Таке скорочення відбулось не за рахунок зникнення певних організацій, установ 

чи підприємств до функціонування яких був залучений середній клас, а за рахунок збіднілості його 

представників, які поступово втрачали матеріальну та фінансову спроможність задовольняти свої звичні 

потреби в товарах та послугах. Звертаючи увагу на вищесказане, ми пропонуємо розглянути проблему 

зниження купівельної спроможності середнього класу в контексті реально існуючих умов по суті 

тоталітарної пропаганди моделі надмірного споживання, що є однією із найважливіших причин високої 

соціальної напруженості у українському суспільстві. В наших попередніх публікаціях ми неодноразово 

піднімали проблему споживання та формування моделей поведінки, де кожна соціальна група формує свої 

ознаки споживчої поведінки [1]. Українська дослідниця І. Набруско підкреслює важливість дослідження 

моделей споживання з точки аналізу купівельних можливостей та споживацьких стратегій різних 

статусних груп. Вона стверджує, що аналіз споживацьких стратегій населення України з точки зору 

статусу дозволяє виділити три основні моделі споживання. По-перше, це конформістське споживання, 

обумовлене ефектом приєднання до більшості, прагненням не відстати від життя, від моди. Друга модель 

– це демонстративне споживання, яке передусім виражається в купівлі найбільш дорогих товарів та 

послуг, кількість яких значно перевищує реальні потреби. Третя модель – звичаєве (габітусне) 

споживання, яке є результатом тривалого життя, в рамках визначених статусних позицій і яке призводить 

до формування певних уподобань та звичок (габітусів) [2 с. 373 -376]. Звичайно така позиція не цілком 

відображає ті моделі споживчої поведінки які можуть з'явитися в українському суспільстві за умов 

стрімкого падіння рівня життя. Зазначимо також, що у працях інших соціологів звернута увага на 

важливість ідентифікації «більш сучасних моделей споживання»[3], які б враховували обставини 

обмеженості грошових доходів, коли окремий споживач вирішує для себе дилему суміщення дефіциту 

«ресурсу» грошового доходу та реальної можливості задоволення своїх потреб в різноманітних товарах та 

послугах. Такою моделлю в Україні реально є «модель обмежувального споживання», яка передбачає 

відмову від звичної купівельної поведінки. Подібний стан пояснювали в своїх дослідженнях К. Грем и С. 

Петтинато, визначивши його терміном «frustrated achievers», характерізуючи групу, яка досягла певних 

успіхів, але отримала сильну незадоволеність життям [4]. Відносно середнього класу, який є носієм не 

лише фінансового, але й соціального та культурного капіталу така модель має виразні деструктивні 

наслідки, оскільки цей клас в Україні реально функціонує в зоні соціальної депривації. Невідповідність 

можливостей і очікувань, на думку представників теорії відносної депривації, збільшує інтенсивність 

незадоволеності, спричиняє депривацію, що варто представляти як умови, що сприяють протестній 

поведінці особистості. Т. Гарр констатує: «депривація - розрив (розбіжність) між рівнем потреби в 

якомусь благу, з одного боку, і тими умовами на які вони в змозі реально розраховувати, з іншої. Цей 

розрив неминуче викликає фрустрацію - причому одночасно в багатьох людей, - і при відповідних умовах 

саме наростання відносних депривацій веде до неминучого насильства»[5 с.51]. Таким чином, виходячи з 

теорії депривації Т. Гарра, ми можемо зробити висновок, що до протестних дій людей приводить крах 

їхніх надій, розбіжність між рівнем потреби в благу й соціальних умовах, на які вони в стані реально 

розраховувати. У випадку, якщо ті або інші потреби особистості не задовольняються або задовольняються 
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в мінімальному обсязі, формуються та актуалізуються різноманітні соціально-економічні детермінанти 

процесу зростання соціальної напруженості в суспільстві.  
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ПОЗИТИВНІ ВПЛИВИ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

Шлях України до незалежності протягом століть був дуже тернистий, і, нарешті, в серпні 1991 року вона 

офіційно здобула незалежність. Здавалось найважче уже позаду, але для України наставали важкі часи, які 

призвели до численних небажаних наслідків. Історія показала, що українці не приймають фальсифікацій 

на виборах, тиску ззовні та авторитаризму. Тому в 2004 році виникла помаранчева революція, яка 

допомогла здобути перемогу на виборах Віктора Ющенка, але на щастя ця революція не була 

кровопролитною. Свідками найбільшої за масштабами революції в незалежній Україні стали громадяни у 

2013-2014 роках. Ця революція здобула назву «Євромайдан», або ж – «Революція гідності». Ніхто не міг 

передбачити, що вона осягне таких масштабів і призведе до невиправних наслідків. Проте, саме завдяки 

революції дух української нації нарешті піднявся, народ почав вірити у свої сили і у те, що може щось 

змінити в своїй державі. І у цей не легкий для України час, президент Росії, Володимир Путін, зі страхом 

того, що його народ розпочне власну революцію в Росії, вирішив підвищити свою авторитетну владу, а 

саме способом анексії Криму. Шляхом нелегітимного референдуму 16 квітня 2014 року півострів Крим 

перейшов під владу Російської Федерації, що призвело до всенародного обурення. З того часу, уже 

протягом двох років, на Сході України триває активна боротьба за її кордони проти «братського народу». 

Говорячи про позитивні впливи до яких призвела Революція Гідності, можна виділити чимало аспектів, а 

саме: 1. Підвищення національного духу.  

Український народ який раніше думав, що змін добитись неможливо, усвідомив свою важливість у 

політичному житті країни і став народом, який не буде терпіти знущання над собою. 2. Підвищення 

обороноздатності країни. В силу того, що події на сході України мають військовий характер, держава 

почала проводити реформи для забезпечення країни боєздатною армією. Шляхом підвищення заробітної 

плати збільшується кількість контрактних військ. В розпорядженні армії на сьогодні є 1,1 тисяч танків, 

близько тисячі бронетранспортерів і 130 ракетних установок різного класу без урахування великої 

кількості артилерійських комплексів. Сухопутні війська Росії налічують близько 300 тисяч солдатів. І 

оскільки війна в Україні триває на суходолі, українська армія має всі шанси протистояти 

повномасштабному вторгненню агресора. 3. Збільшення кількості україномовного населення. У 2005 році 

42% українців стверджували, що вдома вони розмовляють українською. У 2011 році так відповіли вже 

53% опитаних. Революція на Майдані і конфлікт з Росією посилили цю тенденцію: опитування, проведені 

в травні 2015 року, показали, що майже 60% населення країни вважають за краще використовувати 

українську мову в повсякденному спілкуванні. 4. Революція Гідності привела до органів влади нових 

людей. І нехай радикального оновлення так і не відбулося, проте певний відсоток свіжої крові держава 

отримала. Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок про те, що кожна революція має свої 
плюси і мінуси, незважаючи на велику кількість негативних аспектів, Революція Гідності повинна була 

відбутись. Український народ мав скинути тягар, який змушував почуватись безсильними рабами. 

Можливо ці події не призвели до радикальних змін в політичній системі, але змусили задуматись про те 
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хто ми є і усвідомити себе як незалежну націю, яка має захищати, відстоювати та розвивати свою 

культуру.  
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ЕТНІЧНИЙ СЕПАРАТИЗМ ЯК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ СУЧАСНОСТІ 

Національно-етнічні питання та пов'язаний з ними сепаратизм – одні із важливих невирішених проблем, 

що стоять перед людством на сучасному етапі розвитку. Жодна країна не захищена від загрози 

сепаратизму. Він виникає як у країнах, що розвиваються (Бразилія, Мексика, Туреччина) та 

постсоціалістичних (Україна, Молдова Грузія), так і у високорозвинених (Канада, Велика Британія, 

Іспанія). Розширення масштабів, негативні наслідки та відсутність механізму вирішення протиріч на 

ґрунті сепаратизму обумовлює актуальність вивчення даного питання. Зростання глобалізації, що 

супроводжується трансформацією політики, економіки та культури у сучасному світі на початку ХХІ 

століття веде до збільшення сепаратистських рухів. Сепаратизм – політика та теорія відокремлення 

частини території держави з метою створення нової держави, переходу у склад іншої або отримання 

статусу автономії; боротьба націй за самовизначення та незалежність. Це явище присутнє у будь-якій 

державі і активується під впливом різних факторів. Поділ, в залежності від причин, є умовним. На 

сучасному етапі розвитку прояв сепаратизму є багатофакторним явищем, де переплітаються різні 

причини: економіко-географічні, расові, етнічні, внутрішньополітичні, зовнішньополітичні, ідеологічні. 

Виникнення сепаратистських протиріч – наслідок тривалого процесу, тому сепаратизм зазвичай виникає 

на основі пережитих і усвідомлених утисків.  

Найбільш поширеним є етнічний сепаратизм, це пояснюється тим, що зараз немає держав з однією 

домінуючою нацією. У багатьох випадах багатонаціональність пояснюється культурним і історичним 

розвитком етносів, що населяють країну і задача держави у тому, щоб врахувати особливості цих етносів 

при проведення зовнішньої і внутрішньої політики [1]. Характерною особливістю етнічного сепаратизму є 

те, що він виникає не між державами, а на території однієї країни. Прагнення реалізувати свої інтереси у 

всіх сферах людського життя стає властивим дедалі більшій кількості меншин. У такому контексті це 

явище є складним соціально-політичним феноменом. Згідно морального підходу до вирішення даної 

проблеми, велику роль відіграє симпатія до тих, хто хоче відокремитись і позбутись дискримінації та 

гноблення. Але це веде до сецесії( відокремлення з метою створення власної держави), що є серйозним 

кроком у перерозподілі влади, який зазвичай супроводжується нанесенням шкоди більшості задля користі 

меншості. Етнонаціональна політика на загальнодержавному рівні є однією з головних складових у 

реалізації національної безпеки, тому характер і специфіка взаємовідносин має враховуватись. Після 

Другої світової війни перерозподіл територій був здійснений без урахування етнічних особливостей, що 

на сучасному етапі призводить до виникнення непорозумінь між етносами у багатонаціональних 

державах, які згодом проявляються у національних рухах, сепаратизмі та боротьбі за незалежність. А 

прагнення певних регіонів до відокремлення стає джерелом соціальної, політичної, економічної 

нестабільності, а головне, несе загрозу збройного протистояння, що призводить до людських жертв, появи 

біженців, руйнування господарчої інфраструктури, зниження ефективності влади [2]. Таким чином, 

етнічний сепаратизм є важливим соціально-політичним явищем сучасності, адже формується під впливом 

багатьох чинників, має як негативний, так і позитивний вплив на механізм функціонування політичної 

системи. З одного боку, сепаратизм виступає засобом відстоювання інтересів етнографічних меншин, з 

іншого боку – призводить до порушення балансу безпеки держави, створює загрозу суверенітету, підриває 

територіальну цілісність та знижує престиж держави на міжнародному рівні.  
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ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО ТА ПІСЛЯ РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 

Громадянське суспільство є важливою складовою демократичної системи управління країною. Чим 

більше людей беруть участь в громадських організаціях різного роду, тим сильніше громадянське 

суспільство, оскільки тим більше важелів у простої людини впливати на політику на рівні району, 

населеного пункту, галузі економіки, певної сфери діяльності чи навіть країни. Одним із найважливіших 

факторів ефективності громадянського суспільства є залученість населення до участі у громадських 

організаціях – тобто рівень громадської активності. Ми досліджуємо рівень громадської активності в 

Україні до та після «Революції гідності», визначаємо фактори, що впливають на рівень громадської 

активності, та досліджуємо погляди з приводу майбутнього активної та пасивної частини населення 

України. Починаючи з розпаду СРСР і до сьогодні, в Україні спостерігається стабільно низький рівень 

громадської активності (рис. 1). У 2016 році рівень громадської активності лише повернувся на рівень, 

який був до президентства Віктора Януковича у 2010 році. Групу респондентів, які є членами принаймні 

однієї з організацій, об‘єднань чи рухів, будемо називати «громадсько активні», а групу тих, хто не є 

членами жодної, називатимемо «громадсько пасивні». Рисунок 1 Рівень громадської активності українців. 

Членство в організаціях, об‘єднаннях чи рухах (%) У 2016 році кількість громадсько активних людей 

(18%) є дуже близькою до кількості учасників Революції гідності (21%). 17 16 14 13 14 17 18 17 16 17 16 

16 17 17 16 13 14 13 18 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010 2011 

2012 2014 2016 % людей, які є членами принаймні однієї організації, обєднання чи руху Рік 2 Громадсько 

активна меншість значно відрізняється від пасивної більшості:  Громадсько активних більше у Центрі та 

на Заході, тоді як громадсько пасивних – на Сході і Донбасі.  Серед молоді рівень громадської активності 

вище, ніж серед старшого покоління, яке соціалізувалось і прожило більшу частину життя у СРСР.  

Рівень громадської активності дещо вищій у містах у порівнянні із селами та смт.  Активні громадяни 

дещо вище оцінюють матеріальне становище своєї сім‘ї.  Громадсько активні люди в цілому мають більш 

активну життєву позицію, вважають що самі можуть впливати на своє життя.  Громадсько активні 

більшою мірою цікавляться політикою і має ту чи іншу визначену політичну орієнтацію (визнають одну 

із політичних течій як найближчу собі).  У групи громадсько активних українців значуще вище соціальне 

самопочуття, проте є вищим індекс соціальної напруженості, іншими словами, соціально активні є більш 

готовими до соціального протесту у разі, коли порушено їхні права та інтереси.  Громадсько активні у 

більшій мірі задоволені життям, є більш толерантними до осіб інших національностей.  Загалом, у 

громадсько активних переважають позитивні почуття стосовно власного майбутнього: їм частіше 

властиві почуття оптимізму та упевненості, в той час як для громадсько пасивних більш властиве почуття 

безвихіддя. Так само серед громадсько активних більше тих, у кого виникають позитивні відчуття 

стосовно майбутнього України – оптимізм, інтерес, упевненість, радість, задоволеність, тоді як у 

громадсько пасивних частіше виникають тривога та песимізм. Розвиток демократії в Україні багато в чому 

залежить від того, чи буде зменшуватись частка пасивного населення і чи буде зростати частка тих, хто 

захоче взяти на себе відповідальність за своє життя, і за життя країни. 
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ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА ЯК ВАЖЛИВА СОЦІАЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ НА ШЛЯХУ 

ФОРМУВАННЯ НОВИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТИРІВ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ 

Видатний економіст та громадський діяч Б. Д. Гаврилишин зауважив, що світ потребує допомоги у 

зціленні себе, у відродженні цінностей свободи, гідності людини, верховенства права, соціальної 

справедливості. З акцентом на українські реалії його занепокоєність розділив Є. Головаха, констатуючи, 

що, в Україні - найбільша проблема з цінностями. І запропонував її вирішення починати з дитинства [1]. 
В. Громовий, вважає, що слід починати зі школи [1]. На думку ж автора статті, значний внесок у 

формування нових ціннісних орієнтирів може зробити і позашкільна освіта, але складається враження, що 
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держава недооцінює значимість цієї ланки, як вагомої соціальної інституції, здатної в умовах нинішніх 

суспільних змін бути ефективним провідником загальнолюдських цінностей. За останні роки в 

педагогічній науці значно посилилась увага до дослідження проблем позашкільної освіти. Наукові праці 

А. Алексюка, О. Биковської, Л. Вовк, О. Киричука, Л. Ковбасенко, Л. Тихенко та ін. зробили вагомий 

внесок в розробку теоретико-методологічних засад позашкільної освіти. В ряді досліджень. розкрито 

окремі психолого-педагогічні аспекти навчання і виховання дітей у позашкільних навчальних закладах, 

як-то: питання педагогічного процесу (Т. Сущенко), теоретико - методичні основи екологічної освіти та 

виховання (Г. Пустовіт), організація і проведення занять предметно-технічних гуртків (Є. Мегема), 

формування національної самосвідомості учнів у позашкільних навчальних закладах (А. Ращенко), 

морально-етична діяльності дітей в умовах позашкільного закладу (О. Мироненко), тощо. Проблеми 

розвитку та соціалізації учнів в позашкільних установах розкрито в наукових працях Ю. Бельмача, О. 

Литовченко, Д. Лебедєва, А. Золотарьової, Н. Пономарчук та багатьох інших. Але наявність широкого 

спектру досліджень не демонструє потенційні можливості галузі у вирішенні проблем зміцнення духовно- 

моральних цінностей особистості дитини в умовах суспільних змін. Отже, мета: привернути увагу до 

позашкільної освіти, як однієї з соціальних інституцій держави, що вже сьогодні має вагомий потенціал 

для формування нових ціннісних орієнтирів майбутніх громадян країни. В історичному контексті саме 

позашкільній освіті належить важлива роль як соціальному інституту, що у складні періоди ХХ ст. 

виконував завдання щодо виховання, соціально-педагогічної підтримки та оздоровлення дітей і молоді [2]. 

Саме позашкільній освіті належить особливе місце в процесах соціалізації особистості [3]. Відсутність 

твердої організаційної структури, добровільне відвідування, різноманітність форм і сфер прикладання 

творчих сил роблять позашкільні навчальні заклади привабливими для дітей. Це специфічні установи для 

соціального тренінгу в реальному житті, у відкритій системі соціалізації. До того ж важливим фактором 

зміцнення духовно-моральних цінностей особистості є дитиноцентризм позашкільної педагогіки. 

Позашкільні заклади за своєю природою більш демократичні і більш відкриті до культури, природи, сфери 

соціальних дій. І саме це визначає специфічність їх мікросередовища як освітньо - дозвіллєвої установи, 

що забезпечує доцільне соціально-педагогічне втручання в процес соціалізації дітей, підлітків і молоді, 

активно допомагаючи іншим інститутам виховання. Зауважимо, що, залучаючи своїх вихованців та інших 

дітей до соціальних та благодійних акцій, педагоги позашкільних установ створюють таким чином умови 

для формування світогляду та ціннісних орієнтацій дітей та молоді. Саме це є надважливим сьогодні для 

розуміння майбутніми громадянами справжніх цінностей. Таким чином, позашкільна освіта залишається 

важливим соціальним інститутом у процесах формування ціннісних орієнтирів майбутніх громадян 

країни.  
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ПРАГНЕННЯ ДО СПРАВЕДЛИВОСТІ 

При порівнянні подій 2004 і 2014 років, при всіх їх відмінностях виникає відчуття дежа вю . Люди 

виходили на протести використовуючи як привід в першому випадку фальсифікацію результатів виборів 

Президента, в другому випадку – відмову від євроінтеграції, але головна причина полягала в 

незадоволенні існуючим порядком речей, коли незначна меншість присвоювала собі і користувалась 

результатами праці всієї країни. За роки незалежності в Україні склалась система, при якій реальна влада в 

країні належала олігархічним клонам, приступним угрупуванням у владі, які через так звані «схеми» 

привласнювали собі значну частину бюджетних коштів і користувались привілеями, які були недоступні 

малому і середньому бізнесу простим людям. Ці соціальні, в більшості стихійні процеси, не могли і поки 

http://education-ua.org/ua/articles/812-upered-nazad-doosviti-yaka-gruntuetsya-na-tsinnostyakh-values-based-education
http://education-ua.org/ua/articles/812-upered-nazad-doosviti-yaka-gruntuetsya-na-tsinnostyakh-values-based-education
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ще не можуть привести до побудови демократичного, соціально-орієнтованого суспільства з незалежним 

судом і мало корумпованим апаратом чиновників, я думаю, тому що їх не очолювали люди з 

європейською ментальністю. Результатами цих рухів як в 2004, так і в 2014 роках скористались окремі 

групи тієї ж олігархічної структури і політики їз старої системи. Чому так відбувається? Професійні 

політологи і соціологи, безумовно, можуть висувати багато причин, які призводять до того, що розвиток 

політичного процесу і в 2016 році повертає на наїжджену колію, проложену в 2005 році, звичайно 

враховуючи нові фактори, такі як анексія Крима, військове зіткнення з Росією, зміни в світовій політиці, 

зв‘язані з Брексітом і перемогою Трампа в Сполучених Штатах Америки. З моєї точки зору головну роль 

грає ментальність українського народу, який ніколи не знав політичних свобод, економічної, хай в деякій 

степені, незалежності, незалежності від держави, незалежності судової системи, пріоритета прав людини, 

наше суспільство основане, перш за все, на особистих зв‘язках між людьми, тобто нехай і на 

модернізованій «общині». Закони при цьому грають другорядну роль і можуть використовуватись 

верхівкою на свій розсуд. Що чекає Україну далі? Звичайно, щось буде змінюватись. Під тиском 

європейських структур вже зараз проходять певні зміни, такі, які поки ще боязкі реформи, судової 

системи, силових структур, е-декларації, але при всьому при цьому зберігається супротив старих 

структур, які багато в чому підтримуються значною частиною населення, яке пристосовувалось до такого 

способу життя і часто відчуває себе, доволі комфортно. Вірогідно, політичні і кліматичні зміни, які 

проходять в світі, сильно вплинуть і на Україну. Нові виклики зв‘язані з міграційними процесами, 

боротьбою за ресурси, локальні війни, ріст націоналістичних, ксенофобних настроїв не обійдуть і нас. Так 

що прогнозувати вектор розвитку України без урахування цивілізаційних викликів для всього людства не 

перспективно. Еволюція чи третій Майдан - це покаже час. На теперішній момент цілі двох попередніх 

Майданів не досягнуті багато в чому. Враховуючи те, що в теперішній момент в Україні не 

спостерігається наявність політичних сил, здатних цілеспрямовано і наполегливо працювати на побудову 

соціальної структури, яка базується на європейських цінностях, пріоритеті прав людини, подальший 

розвиток українського суспільства передбачити практично неможливо: занадто багато внутрішніх і 

зовнішніх факторів можуть в будь-який момент бути визначальними. Однак, прагнення до справедливості 

буде присутнім завжди. 
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«ЧАЙЛДФРІ» ЯК СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

З розпадом Радянського Союзу змінилися не тільки політично-адміністративні кордони країн, але й 

демографічна ситуація. Ці зміни носять не лише кількісний, але й якісний характер. З початку періоду 

незалежності в країні спостерігається демографічна криза, найважливішим проявом якої є депопуляція 

населення. В її основі лежать такі причини, як падіння рівня народжуваності, старіння населення та висока 

смертність. Які ключові тенденції можна виокремити в сфері народжуваності останнім часом? Більшість 

українських родин орієнтується на європейську модель сім‘ї, тобто малодітну, переважно з однією 

дитиною. Також у світовій практиці, в тому числі і в Україні, набуває поширення таке соціально-

демографічне явище, як «чайлдфрі» (англ. Childfree – свідома бездітність), тобто відмова від дітей взагалі. 

Погляди таких людей частково зумовлені кризовим станом економіка країни, що не сприяє збільшенню 

народжуваності. Державні кошти не розраховані на нормальне утримання дітей та їх гідне життя, навіть 

для так званого «середнього» класу мати дитину це розкіш, а люди високого класу надають перевагу 

зростанню своїх дітей в більш перспективних країнах, закордоном. Але не завжди прихильність до цього 

напряму зумовлена тільки економічними чинниками. Деякі люди не хочуть мати дітей тому що це 

пов‘язано з великою відповідальністю, витратами власного часу та відчуттям дискомфорту. За даними 

статистичних служб таких людей приблизно 4% [1], але важко сказати точну цифру, так як багато людей 

або приховують свою позицію «без дітей», або самі цього не усвідомлюють. Особливу популярність 

ідеологія «childfree» набула у 1990-ті, коли вчителька молодших класів Леслі Лафейетт із Каліфорнії 

сформувала одну із перших сучасних груп чайлдфрі, the Childfree Network (CFN). Організація категорично 

відкидала дітонародження як обов'язок кожної жінки, боролася за дозвіл абортів і зменшення вікового 

порогу на стерилізацію. У 2004-му році чайлдфрі-рух прийшов і на територію Росії та України [2], що 

проявилося у створенні різних тематичних інтернет-спільнот, форумів і груп у соціальних мережах. 

Звичайно ж, в усі часи існували люди, які добровільно вибирали бездітність. Однак якщо чайлдфрі 

минулих епох було притаманне, в основному, «багатим і знаменитим», наприклад, письменникам, 

філософам, вченим, акторам, то сьогодні типовий чайлдфрі – це звичайний житель великого міста зі 

середньостатистичними доходами, який намагається побудувати кар'єру і не бажає витрачати час на 
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когось ще, крім себе і свого партнера. В Україні існує форум для людей, які є прихильниками чайлдфрі, а 

також групи в соціальних мережах. Їх лозунг – це «Група оптимістів та людей, які вміють радіти життю». 

Учасників на форумах та в групі від 2000 осіб [3], люди віком від 18 років, які мешкають у великих містах, 

та різноманітних професій. Люди, які є прихильниками напряму чайлдфрі, зазвичай мають такі якості: 

вища освіта, більше затребувані як професіонали та керівники, фінансово незалежні, можуть дозволити 

собі жити самі та не сподіватися на когось у старості, зазвичай егоїстичні, не обтяжені релігійними 

поглядами, здорові фізично і психічно, мають широке світобачення, хоббі – і все це завдяки часу, який 

вони не витрачають на піклування про дітей. Чим зумовлені мотиви свідомої відмови від дітей? 

Пропонуємо розглянути це питання з позицій типології соціальної дії Макса Вебера, який виділяв ціле- 

раціональну дію, ціннісно-раціональну, традиційну та афективну. Ціле-раціональна дія включає такий 

мотив, як заощадження коштів для себе та своїх бажань, ціннісно- раціональна – самореалізація, 

досягнення висот у кар‘єрі, афективна – дратівливість від дітей, злість та поганий настрій. Отже, основні 

причини за якими люди стають прихильниками напряму чайлдфрі наступні: комфортне життя та 

можливість розвиватися, зменшити фінансову відповідальність, боязнь ролі батьків, нестабільність у 

житті через появу відповідальності за дитину, бажання кар‘єрного зросту, відсутність біологічного 

бажання до батьківства, страх у жінок перед зменшення зовнішньої привабливості тощо. Не дивлячись на 

це, можна стверджувати, що на даному етапі історичного розвитку чайлдфрі не набуло настільки великих 

масштабів, щоб напряму загрожувати ще більшим зниженням чисельності населення України. Однак, 

якщо ця тенденція буде набувати обертів з кожним роком, то не виключено, що процеси депопуляції 

української нації будуть ще більше наростати.  
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ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СУБ'ЄКТІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЛАДИН: СВІТОВИЙ 

ДОСВІД 

Адміністративно-територіальна реформа в Україні на теперішньому етапі ставить нові задачі перед 

країною, метою яких є створення умов для розвитку окремих регіонів на принципах цілісності та єдності, 

поєднання централізації і децентралізації у регулюванні державної влади. Тому розуміння децентралізації 

має теоретичне і практичне значення, адже дозволить чітко навчитись теоретичним засадам та здобути 

необхідний практичний досвід цього процесу, визначити напрямки та перспективи його реалізації в 

умовах сучасного стану. Зазначеним процесам неабияк заважають сепаратистські настрої народу. Слово 

«сепаратизм» за останні роки стало досить широко лунати на території нашої держави. Взагалі ж термін 

«сепаратизм» визначено як різновид опозиції, політичний рух, метою якого є відокремлення частини 

території держави для створення нового (приєднання до вже існуючого) державного утворення або 

надання певній частині держави автономії. Події на Донбасі говорять нам про те, що сепаратизм руйнує 

територіальну цілісність, ставить під загрозу безпеку України, знижує її міжнародний престиж тощо. 

Сепаратизм викликав збройний конфлікт, що призвело до людських жертв, появи біженців, руйнування 

регіональної промисловості, зниження ефективності територіальної влади. Сепаратизм є актуальною 

перешкодою на шляху розвитку науки державного управління. Цей процес є наслідком кризи державної 

влади, тому його необхідно розглядати як сигнал для перегляду методів володарювання, зокрема 

перерозподілу повноважень між центром та регіонами та зміцнення їхніх взаємовідносин. Україна, так 

само як і Італія, є унітарною багатонаціональною державою. В першу чергу, Італія – децентралізована 

унітарна держава з елементами федералізму. П‘ять регіонів мають особливий статус спеціальної автономії 

та діють на підставі власних статутів. Як в Італії, так і в Україні, спостерігається значна нерівність між 

областями. У цій країні промислово розвинутими є північні регіони. Сепаратизм простежується в політиці 

партії Ліги Півночі. Ліга Півночі відрізняється від інших регіональних сепаратистських рухів тим, що 

заявляє про свої права не тільки для Півночі, але й для всіх регіонів, які можуть виникнути в результаті 

розщеплення Італії за умовою створення федерації. Ліга представлена в центральному уряді та більшості 

регіонів Італії. Південний Тіроль, Сардинія, регіон Венетто є також центрами сепаратистських настроїв. 
Південний Тіроль - область, приєднана до Італії в кінці Другої світової війни, пов'язана історично, 

лінгвістично, і культурно з Австрією та вимагає возз'єднання з Австрією. Область отримала статус 
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автономії з правом приймати багато рішень на місцевому рівні. Сардинія, частка економіки якої у ВВП 

Італії становить 2,1%, в теперішній час володіє досить широкою автономією у складі Італійської держави. 

Так, наприклад, місцевий уряд має право розпоряджатися 70% від зібраних на острові податків». Італія 

успішно протистояла сепаратистській загрозі, поступаючись повноваженнями центрального уряду на 

користь регіонам. Проте, міжнародна економічна криза знову пожвавила, здавалося б вже загасаючий, 

сепаратизм в Італії. Її новітнім відлунням стало проведення в минулому році неофіційних онлайн-

голосувань у Венеції, Південному Тіролі, в яких більшість голосуючих підтримало незалежність від Риму. 

Отже, вирішальним у формуванні італійського сепаратизму є економічний чинник, який спричинений 

проявом економічної диспропорції на території країни та небажанням найбільш розвинутих регіонів 

півночі утримувати регіони півдня. Південотірольский сепаратизм - яскраво етнічний. Джерелами 

сепаратизму в Україні є диспропорція у розвитку окремих регіонів, і ігнорування центральною владою 

специфіки окремих територій, і зовнішньополітичні чинники. Разом з тим, італійський досвід може бути 

корисним для України щодо вирішення проблем, які виникають у державному управлінні, в тому числі і у 

протистоянні сепаратизму. Отже, український народ та держава можуть досить успішно протистояти 

цьому шляхом «пом‘якшення» централізації влади і формування взаємовідносин суб‘єктів центральної 

влади та територій на основі взаємовигідного співробітництва в питаннях управління бюджетними 

фінансами, організації господарської діяльності, освітньому процесі, соціальній політиці в умовах 

децентралізації та передачі функцій з державного на регіональний рівень. На сучасному етапі в Україні 

також першочерговим завданням є збереження унітарного державного устрою України з одночасною 

децентралізацією - важливою складовою оптимізації системи органів державної влади і місцевого 

самоврядування. Таким чином, визначальними в умовах демократизації українського суспільства, 

європейської інтеграції є його реалізація відповідно до існуючих міжнародних стандартів і потреб 

людини, трансформація системи влади і територіальної організації. 
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ОСОБЛИВІСТЬ СПРАВЕДЛИВОСТІ ЯК ЧЕСНОТИ У ЦИФРОВУ ДОБУ 

Громадянське суспільство, з його соціальним капіталом горизонтальних зв‘язків, спирається на повагу до 

закону, від якого не сподіваються справедливості у її абсолютній, ідеальній вимірності – йдеться про 

певний припуск однакової, щодо усіх людей, несправедливості закону, який загалом не враховує 

індивідуальних особливостей, та є умовою реалізації соціального миру через повагу до громадянських 

чеснот. Розмаїття сучасних практик об'єднує світ інформаційних технологій, він по-новому експлікує 

поняття рівності, братерства й справедливості, та незмінною лишається необхідність дослідження 

соціального, ідеологічного, культурного виміру конкретно-історичного втілення цих концептів, адже саме 

ці виміри і конституюють сутність цих чеснот як феноменів людського існування. Дискусії ж щодо їх 

розуміння й імплементації, наразі, розгортаються у площині всесвітньої павутини. І тут ми стикаємося з 

цікавим явищем: зрозуміло, що боротьба у самому Інтернеті ведеться між різними ідеологіями, 

представленими різними угрупованнями та компаніями, які просувають свої економічні інтереси, але 

війна за сам Інтернет точиться вже між політичними силами різних країн, а точніше – спецслужби різних 

держав стоять на захисті цінностей своїх суспільств. І якщо ми можемо говорити про необхідність 

звільнити мережевий простір від утисків авторитарних урядів та несправедливих обмежень диктатурами 

прав людини на вільний доступ до інформації, то за чим справедливо буде відслідковувати у країнах, 

орієнтованих на цінності ліберальні – свободу індивідуального волевиявлення, право вибору, 

гарантований грою ринку довільний репертуар опцій, тощо. На зміну тоталітаризму стеження «великого 

брата» приходить справедливість приватного, але наскільки індивідуальні поведінкові тактики спроможні 

кореспондувати із стратегіями суспільного розвитку, наскільки справедливим буде ризикувати 

гуманністю і самим існуванням соціального заради можливостей вибору окремішньою людською істотою 

– чого? Сучасна мережева спільнота здатна запропонувати вдоволення не тільки відверто девіантних 

потреб, на кшалт порнографічних сайтів, чи торгівлі зброєю, забороненими препаратами, тощо, але, 

виходячи з анархістсько-лібертаріанських цінностей, поставити під сумнів саме право офіційних установ 

на заборону, на випуск документів, на легалізацію угод, які з точки зору індивідуальної моралі можуть 

видаватися нелегітимними. Наскільки взагалі є справедливим право сучасного Левіафану контролювати 

вибори, діяльність особистостей у просторі, чий технологічний розвиток є надбанням усього людства у 

всій неоднозначності його взаємодій? На які чесноти має спиратися саме право контролю? Поміж 

чеснот,що ми сподіваємося знайти у інших і припускаємо в собі, справедливість займає особливе місце. 

Невипадково саме вона, за Платоном, забезпечує перетворення усіх інших доброчесностей: розсудливості, 
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мужності, і мудрості - у особистісні риси характеру людини [1]. Та з історії людства ми знаємо , що 

справедливість може бути відплатною (з цього, ―око-за око‖, і починали наші предки), і розподільчою, яка 

відповідно, реалізує себе у форматі зрівняльної чи пропорційної. Якщо ми будемо надавати перевагу 

останньому типу - то потрапимо до пастки взаємних домовленостей та інтолерантності між різними 

групами громадян, кожна з яких буде притримуватися певної інтерпретації щодо даної чесноти, 

поділяючи її бачення лише всередині спільноти. Це призведе до посилення маніхейських тенденцій і 

виправданню агресивних дій, відповідно. Глобальний світ з одного боку, потрактовує таке розмежування 

як перешкоду, на шляху вільних комунікацій та інновацій, але з іншого, з огляду на те, що глобальними 

стають і небезпеки (тероризм), світова спільнота (і через невизначеність питань легітимізації) сприяє 

консервації окремішних товариств, які, навіть за наявності архаїчних мисленнєвих стереотипів, дають 

своїм членам відчуття справедливості і безпеки. Та ―пропорційність‖ такої справедливості для ―своїх‖, як 

на мене, є гіршою за відплатну, бо занурює у порочне коло конспірології та паранойі, що заважає розвитку 

і особи, і її безпосереднього оточення, і суспільної практики загалом. Ми пересвідчуємося у тому, що 

технологічні можливості цифрової доби не тільки не відміняють, але й посилюють саме явище 

відповідальності за свободу і самої особистості, і груп, структур, інституцій. Відтак, місце й роль 

справедливості, як гармонії у поєднанні протилежностей цієї багатоаспектості, набуває особливого 

значення. І, допоки людство не винайшло чогось нового – справедливим буде стеження з боку 

комплексного представництва різних уповноважених громадянами об'єднань за фінансовою діяльністю 

пропагуючих будь-яке насильство груп, індивідуумів і т.п. А сучасні технології уможливлюють 

відкритість як прозорість. Припустимість інформації - це її функціонування у межах закону, при умові 

постійного відслідковування адекватності останнього. Це питання етики як політики і права, питання 

суголосності технологій гуманізму.  

Література: 

1.Платон о четырех главных добродетелях. Електронний ресурс. Режим 

доступу:http://www.liveinternet.ru/users/isolophey/post204670530/ 
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ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕРАЦІЙНОГО КУРСУ 

УКРАЇНИ 

За визначенням відомого українського вченого-регіоналіста М. Долішнього: «у широкому розумінні 

регіональна політика – це система цілей і дій що спрямована на реалізацію інтересів держави щодо 

регіонів та внутрішніх інтересів самих регіонів, яка реалізується за допомогою методів, що враховують 

історичну, етнічну, соціальну, економічну та екологічну специфіку територій». В провідних державах 

світу регіональна політика, як один із напрямів державної політики, з‘явилася в 30-ті роки минулого 

століття. В той час вона розглядалася як один з інструментів що частково зменшував диспропорцію в 

економічному та соціальному розвитку регіонів. Суть такої політики була у простому перерозподілі 

субсидій регіонам що мають певні складності в розвитку. Сьогодні регіональна політика – це невід‘ємна 

частина державної політики кожної країни світу. Її основними завданнями є збереження територіальної 

цілісності держави, забезпечення балансу між загальнодержавними та регіональними інтересами, 

скорочення градієнту в соціально-економічному розвитку регіонів та створення ідентичних умов для всіх 

громадян незалежно від місця їх проживання. Вона спрямована на стимуляцію економічної активності у 

відсталих регіонах країни шляхом зглажування відмінностей у рівні зайнятості й доходів на душу 

населення. Детальний розгляд процесів розвитку регіонів України на початку 2000 року показав деякі 

негативні тенденції, а саме: збільшення різниці рівня життя громадян залежно від регіону, деградацію 

міжрегіональних зв‘язків, а також погіршення демографічної структури населення. Головною причиною 

цих тенденцій стало те, що в Україні, ще з часів незалежності, не було створено адекватної системи 

реалізації державної регіональної політики, а також відсутній ефективного механізму взаємодії центру з 

регіонами та регіонів між собою. Позасистемним залишалося юридичне поле у сфері регулювання 

розвитку регіонів. Першим нормативним актом що дав підґрунтя для формування законодавчої бази 

регіональної політики України стала «Концепція регіональної політики» від 25 травня 2001 року. 

Прийняття даного документу сприяло подальшому формуванню нормативно-правового забезпечення:8 

вересня 2005 року був прийнятий Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів». Але враховуючі 
вказані вище законодавчі ініціативи слід зазначити що до 2015 року в Україні був відсутній окремий закон 

про засади регіональної політики. Враховуючи незначну але позитивну тенденцію в формуванні 
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законодавчої бази країни, слід зазначити необхідність використання досвіду в формуванні ефективних 

механізмів організації міжрегіональних відносин країн ЄС, насамперед Польщі та країн Балтії. Провівши 

детальний та комплексний аналіз досвіду даних країн цілком можливо на його основі сформувати нашу 

власну концепцію регіональної політики європейського зразка. 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ В РАМКАХ ГЛОБАЛІЗОВАНОГО СВІТУ 

Тенденції розвитку наукової думки стосовно соціального устрою суспільства у найближчій перспективі 

показують, що більшість вчених схиляється до концепції майбутнього глобального як політично, так і 

інформаційно гомогенізованого суспільства і переходу до «Індустрії 4.0». Під цим мається на увазі 

принципова правова і реально наявна можливість для його членів чинити політичний вплив та рівномірна 

доступність інформації. Важливість останньої пояснюється тим, що саме вона є чинником формування 

уявлень громадян про необхідні напрямки самоорганізації суспільства і держави, а також і тим зворотнім 

зв‘язком, який єдиний здатний динамічно корегувати прийняту стратегію і тактику, як би сказали в 

техніці, з малим часом відклику системи.  

Поставлене питання хибності концепції глобалізації у прогнозуванні розвитку людського суспільства. 

Перший аспект невідповідності теорії глобалізації пов'язаний з тим, що часові рамки передачі інформації 

у суспільстві увесь час змінюються і групи населення, які охоплені цими окремими інформаційними 

потоками, не є сталими у часі і просторі. Тим паче, вони на сучасному рівні стають дедалі більш 

вибірковими і стихійними. Поглиблений аналіз ситуації показує, що суспільство інтуїтивно і самостійно 

знайшло вихід із цього становища, саме знайшло вакцину, протидію проти глобальних контрольованих 

зовні інформаційних течій. Проблема глобалізації інформації, на наш погляд, відкинута людством. 

Пояснимо це на прикладах діалектичного історичного аналізу. Ще у середині 19 сторіччя при усій 

вдаваності початку глобалізації через поділ світу на колонії між кількома надімперіями, цього принципово 

не могло статися і початком світової глобалізації не стало. Основа глобалізації, а це інформаційні потоки, 

були занадто повільними.  

Яскравим прикладом є Кримський конфлікт 1854 року, відомий як перша оборона Севастополя, коли 

накази на початок і кінець військових дій у зоні Тихого океану прийшли військовим після закінчення 

війни в Европі. Початок глобалізації можливо прив‘язати до початку розвитку телеграфу. Інформаційні 

потоки прискорились. Але телеграф як джерело інформації, а відповідно і інформаційні потоки керувалися 

державою, почався перший етап глобалізації, фіналом якого стала перша світова імперіалістична війна. 

Тут доречно зробити посилання на думку Володимира Леніна і його тезу, що «радіо повинне зайти у 

кожен дім». Саме він побачив у мобільності і ширині радіомовлення початок другого етапу інформаційної 

глобалізації, яку він намагався спрямувати у соціалістичне русло напротивагу першому етапу 

інформаційної глобалізації, який мав імперіалістичний напрямок. Світові радіопотоки були керовані 

великими державами, що призвело до протиріч і другої світової війни. Третій етап інформаційної 

глобалізації ми можемо пов‘язати з розвитком телебачення, що обумовило холодну війну 50–80-х років 20 

сторіччя з повним «промиванням мізків» і інформаційним зомбуванням населення з обох протидіючих 

сторін.  

Розвиток електроніки у середині 20-го сторіччя привів до зростання кількості приймачів інформації, які 

дійшли до кожного жителя Землі. Радіоприймач і телевізор з‘явились у кожному домі. Відразу ж 

спрацював закон ринку: розширення потреб у прийманні інформації з технічною підтримкою 

багатоканального зв‘язку призвело до різкого збільшення кількості телевізійних і радіоканалів і 

відокремлення та спеціалізації інформаційних потоків для споживача. Вже не десяток телерадіоканалів, а 

тисячі заповнили інформаційний простір. Кожний споживач отримав змогу отримати саме ту інформацію, 

яку він бажав. Інформаційне зомбування суспільства було розірване самим суспільством. Контролювати 

інформаційне зомбування великих мас населення стало неможливим.  

Історичний аналіз показує, що розвиток Інтернету не призвів до четвертого етапу глобалізації. Але 

використовуючи досвід попереднього телевізійного етапу, суспільство миттєво знайшло вихід. Інтернет-

суспільство миттєво відреагувало на цей глобальний виклик Інтернету «підпискою». Споживач інформації 

сам почав регулювати об‘єм і зміст інформаційних потоків до нього. Кожний підсвідомо використовує це 

у житті, обмежуючи зміст і обсяг отримуваних інформаційних потоків. Кожний користувач Інтернету 

знайомий з поняттям «спам». Якщо він не бажає отримувати інформацію якогось змісту, ця інформація 
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буде заблокована. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що суспільство знайшло протидію 

інформаційній глобалізації, базуючись на поділі інформації на канали на телевізійному третьому етапі і 

інтернет-підписці на останньому, людству не загрожує інформаційна глобалізація у демократичних 

країнах без примусового надання інформації, яка контролюється державами чи наддержавами. 

 

Омельченко О. В. (м. Київ)  
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

 Проблема ціннісних орієнтацій належить до однієї із основних проблем у сучасному світі. Так як цінності 

суспільства відіграють важливе значення в соціальному розвитку. І на сьогодні, коли всі сфери 

суспільного життя зазнають колосальних змін, питання ціннісних трансформацій відносяться до 

актуальних питань нашого часу, які хвилюють суспільство. Так сталось, що система цінностей особистості 

напряму залежить від системи цінностей суспільства. Адже, за переоцінкою цінностей, що відбуваються в 

суспільстві, слідує зміна ціннісних орієнтацій особистості. Теперішнє українське суспільство зазнало 

трансформації цінностей під дією історичних, політичних, релігійних, економічних, культурних та 

соціальних змін. В умовах кризи людство все більше відчуває невизначеність в майбутньому, що 

послуговує посиленню значимості саме загальнолюдських цінностей. На сьогодні в суспільстві 

відбувається переосмислення багатьох цінностей. Значну увагу у теперішніх реаліях варто приділити 

моральному та духовному розвитку суспільства. Так як саме виховання духовних цінностей збагачує 

особистість. Однією із важливих систем духовної сфери людини є релігія, яка в усі епохи набувала різного 

впливу на суспільне життя. У сучасному світі все більшої актуальності набуває історичний характер 

релігії, а саме формування єдності людського роду. Важливою також цінністю, яку містять у собі релігійні 

організаціє є виступи за мир, який наразі нам такий необхідний. Проте сьогодні Україна переживає досить 

важкі часи. І через значні соціальні та економічні проблеми спостерігається культурна криза українського 

суспільства, яка несе за собою певну втрату ціннісних орієнтацій людства. Також під впливом культурної 

глобалізації відбулись зміни в усталеній моделі сім‘ї. І це підтверджує хоча б той факт, що згідно 

статистики в сучасній Україні кожний десятий шлюб є громадянським. На сьогодні, бажання бути 

незалежним та самореалізуватися змінили соціокультурну позицію сім‘ї. Коли раніше базовою функцією 

сім‘ї було народження дитини, то на сьогодні цей процес сильно відтягується. А все це пов‘язано з тим, 

що сьогодні основною соціальною проблемою молоді є стан економіки, через який молода сім‘я просто не 

може собі дозволити мати дитину.  

Отже, не дивлячись на те, що змінилась форма сімейного життя та з‘явились нові типи сімей, один аспект 

залишається незмінним, це цінність та довіра до сім‘ї, яка є стабільна у суспільній свідомості протягом 

багатьох століть.[1] Також відбулась трансформація політичних цінностей українського суспільства. За 

останні роки різко знизився рівень значущості цінностей політичного суверенітету країни та участь у 

діяльності громадських організацій. Проте, наразі великого значення у розвитку українського суспільства 

відводиться національній ідеї, яка спроможна до заохочення населення на боротьбу проти відтворення у 

чому то не було тоталітарного режиму. Але і ця ідея може мати негативні вияви. І ще одна ідея, яка 

напевно є найактуальнішою на сьогодні, це ідея безпеки, яка гарантує свободу особистості та гармонію у 

розвитку українського суспільства. Сьогодні для людей цінність індивідуальної свободи стоїть вище 

колективної. Так як в сучасному світі саме індивідуальна свобода є найбільш дієвою. В теперішній час 

соціальних зламів, переосмислення ролі освіти в суспільному житті набуло серед молоді досить вагомого 

значення. Практично кожний другий вважає, що саме завдяки освіті можливо отримати професію та 

зробити кар‘єру. Також важливим аспектом є те, що система освіти є одним з основних факторів 

суспільного відтворення. Лише від неї залежить рівень інтелектуального розвиту майбутніх поколінь.[1]  

Таким чином, найбільшого значення для людини набули перш за все життєві цінності, те, чим вона 

дорожить, до чого прагне та у що вірить. І це є проблемою сучасного суспільства, з якою необхідно 

боротись. Сьогодні для українців у 2016 році найбільш значимими є такі цінності як: сімейне щастя, стан 

здоров‘я, матеріальний добробут, освіченість та кар‘єрний ріст. Тому не дивлячись на те, що відбулась 

трансформація багатьох цінностей, фундаментальні для людини залишаються без змін, а змінюється лише 

їх значущість, під впливом сьогодення. Отже, трансформація цінностей є незупинна, так як в ході неї 

приходять такі цінності, які є необхідними в конкретному часі, і в тих умова, які перед нами постають. Без 

неї неможливий суспільний розвиток. Тому перед суспільством постала задача пошуку балансу між 
традиційними цінностями та новаціями. Так як існування тих, що були, є важливою умовою для 

збереження цілісності суспільства.  
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САМОГУБСТВА МОЛОДІ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІСТЬ КНИГИ Е. ДЮРКГЕЙМА 

«САМОГУБСТВО» У ХХI СТОЛІТТІ 

Проблема самогубства у світі, зокрема у нашій країні, є надзвичайно актуальною. Для України середній 

показник 22 суїциди на 100 тис. чоловік. Згідно статистичних даних це менше, ніж у Росії та Білорусії, але 

ж значно більше ніж у Польщі, Франції чи Австралії. Вражає те, що частіше за все, самогубства вчиняють 

люди у віковій групі від 15 до 29 років. На мою думку, з кожним днем зростає кількість самогубств серед 

молоді, через відсутність мотивації до життя. Так, дрібні, іноді незначні складнощі та проблеми здаються 

надзвичайно великими і складається враження, що виходу немає – але так здається лише не перший 

погляд. Сварки з друзями, непорозуміння з батьками, проблеми з навчанням, нерозділене кохання – це те, 

що сьогодні так часто коштує людського життя. А чи воно того варте? Молодь, просто на очах, втрачає ту 

саму жагу до життя, звісно, простіше ж «опустити руки», а ніж поборотись за власне місце під сонцем. 

Але крім психологічних причин самогубств, є і соціальні - так вважав французький соціолог Е. Дюркгейм. 

Він же, в свою чергу, вважав, що саме соціальні причини здатні пояснити самогубства, які на перший 

погляд ніколи не здалися б соціально обумовленими, а які завжди намагалися б пояснити певними 

сімейними, релігійними чи матеріальними факторами. Тож можна сказати, що і сьогодні відсоток 

самогубств залежить саме від соціальних причин, пояснивши це тим, що у кожного народу самогубства 

викликаються, так званими колективними силами.  

Стосовно ситуації в нашій країні, за останні роки, інтерес до проблеми самогубств серед молоді значно 

підвищився. З офіційних даних Всесвітньої 2 організації охорони здоров‘я, станом на 2005 р. ми бачимо, 

що: Україна в першій десятці країн світу з найбільш високим рівнем самогубств.[1. с.8] Дюркгейм, ще у 

далекому 1897 році, спираючись на офіційну статистику, писав, що закінчують життя самогубством 

частіше чоловіки, ніж жінки, та частіше самотні, ніж сімейні. Розглянемо як приклад Одеську область. 

Вона характеризується відносно благополучними показниками соціально- економічного розвитку. Проте з 

2000 по 2002 рік, в області було вчинено близько 626 самогубств, з них 527 – чоловіками, 99 – жінками. У 

самому ж місті Одесі скоїли самогубство 216 осіб, чоловіків серед яких було 165, жінок – 50. Тож за три 

роки в усій Одеській області було скоєно 842 самогубства.[2. с. 92] Науковці з Університету Стенфорда 

встановили, що серед молодих людей найчастіше скоюють самогубства чоловіки [3, с. 288], так само, як і 

за Дюркгеймом. Причина одна як писав Дюркгейм, чоловіки більш занурені у життя суспільства, ніж 

жінки, і так само вони більш підвладні стресам і більше піддаються хвилюванням. Протягом останніх 45 

років, рівень самогубств надзвичайно зріс, на мою думку цьому посприяла певна не згуртованість 

молодих людей. Вони не розуміють, що є єдиним цілим, які є майбутнім, для усієї держави та усього світу. 

Українці, молоді люди, на превеликий жаль в 1,5 разів частіше помирають внаслідок самогубств, аніж 

потрапляють у ДТП. 25% самогубств, молоді люди вчиняють у стані алкогольного сп‘яніння чи під 

впливом наркотичних засобів, а нажаль, це так притаманно сучасній молоді. А Е. Дюркгейм мав рацію, 

через те його книга була надзвичайно актуальною вчора, і такою саме актуальною є і сьогодні. Він вважав, 

що головний фактор самогубств - це відсутність соціальної згуртованості, тож можна впевнено казати, що 

і сьогодні – ця проблема, яка з кожним днем призводить до втрати чийогось життя, потребує негайного 

вирішення.  

Література: 

1.Проект: Громадська організація «Екологічне здоров‘я людини» [Електронний ресурс] / Проект 

міждисциплінарної програми суїцидальної превенції // Одеса – 2007 / Режим доступу: 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/suicide.pdf  

2.Розанов В. А., Завершенные самоубийства в Одесском регионе / В. А. Розанов, С. Е. Сахаров, Г. Ф. 

Кривда // Український вісник психоневрології. 2006. Т.14. – С. 92-95.  

3. Psychological Medicine / Study: Rate of suicide among man is almost three times that of women. – Volume 44 

/ Issue 02 / January 2014, pp 279-289 Copyright / Cambridge University Press 2013. 

 

http://www.experts.in.ua/baza/doc/download/suicide.pdf


313 

 

Пічахчі В.В. (м.Київ)  

vladpich@mail.ru 

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІУМУ 

Що таке політика пам‘яті та як вона впливає на суспільство? Інтерпретація історичних подій та питання, 

які виникають в результаті, займають важливе місце в розвитку політичного життя країни. Саме вони 

визначають геополітичну ситуацію в цілому та вирішують, як буде в подальшому розвиватися 

суспільство. В контексті політики пам‘яті дослідники найчастіше прив‘язуються до подій перемоги СРСР 

над нацистською Німеччиною, саме їхні судження найчастіше прив‘язуються до важливості та ролі 

перемоги у формуванні сучасних країн (в основному пострадянських), їх порядків та формування соціуму.  

Але, відходячи від теми соціалістичних країн, треба звернути увагу на ті події, які мали значний вплив на 

формування сучасної території України, а саме проголошення її незалежності. Для Європи та світу, ці 

події стали визначними, адже з‘явилася ще одна демократична країна. Значний людський потенціал, 

велика кількість природних ресурсів, науково-технічні можливості, найбільша за територією країна 

Європи, тощо – все це висуває Україну в лідери європейської спільноти держав. Також, слід зазначити, що 

на відміну від пам‘яті як такої історична пам‘ять є генетично запрограмованою на оцінку.  

Їй притаманне не просто пригадування та відтворювання, але і своєрідний рефлекс сприймання чи 

неприймання інформації, що надходить. Тому кожен історичний факт проходить, так би мовити, етап 

прискіпливого аналізу спостерігачем, а вже формування власного судження проходить під впливом 

зовнішніх факторів (судження впливових осіб, ЗМІ, інтернет-ресурси). Можна сказати, що політика 

пам‘яті – процес вибудовування образів минулого, які мають формувати майбутнє, оскільки певним 

чином змодельоване минуле є цінним символічним ресурсом і має власний мобілізаційний потенціал, його 

інтерпретації у соціумі. Водночас це виконує функцію соціального захисту, щоб мінімізувати вплив 

сучасних реалій.  

У такому поляризованому суспільстві, яким є сучасна Україна, марно уповати на консолідаційний ефект 

від інструментальної мобілізації історичної пам‘яті. Не кажучи вже про індивідуальний досвід кожної 

людини, суспільний досвід груп і виразно фраґментована політична культура диктують різні критерії 

оцінок історичних подій і різні пояснення мотивацій.  

У таких умовах проблеми історичної пам‘яті (як і колективної відповідальності) неминуче потрапляють у 

зону метафоричного моделювання. І надзвичайно важливо дбати про те, щоб тягар міфів не зруйнував 

остаточно фундамент загальногромадянської ідентичності. Те, що певні частина країни знаходились 

впродовж століть по різні боки державних кордоні певним чином впливало на формування свідомості 

українців, тому оцінка доленосних подій та важливих історичних постатей у регіональному колективному 

бачення не співпадають. Відповідно «пантеон героїв» різний.  

Відсутність в Україні виваженої ідеологічної стратегії робить цю конкуренцію ще більш явною і більш 

безконтрольною (підвладною політичним впливам). Тому на даному етапі слід придивитися до досвіду 

інших соціумів, які теж упродовж століть потрапляли у складні історичні колізії, але все одно знаходили 

необхідні ресурси у «скрині» історичної пам‘яті.  

Точно сказати, коли саме історичний досвід допоможе елітам прийти до спільної мети, досить важко. Бо, 

як вважають дослідники, європейський досвід пам‘яті – це «подолання травматичного минулого», а наш 

український – «відтворення непримиренності». Внаслідок цього виникає проблема відсутності єдиного 

цілісного символічного простору, що підтримує стан ідентифікаційної кризи.  

Слід зазначити, що існує також проблема політичного ландшафту, який в країні приймає ознаки 

ідеологізованості. «Перемалювання» карт і планів міст в Україні; зміна території країни (анексія АР Крим, 

утворення так званих ДНР та ЛНР); зміна назв населених пунктів, вулиць, навіть, будинків культури. 

Тобто існує певна роздільність між радикалами, які з одного боку затверджують «українську спадщину», 

як цілковите позбавлення від радянської спадщини, та з іншого, які намагаються відновити радянську 

спадщину та пропагують відділення від країни, тим самим порушуючи її цілісність.  

Підводячи підсумок, можна сказати, що влада, для якої єдина Україна і спільна історична пам‘ять – не 

порожні слова, повинна мати виважену загальнодержавну меморіальну політику. Вона не повинна 

підганятися під певні дати та ювілеї. Та її сила повинна проявлятись в довгостроковому спрямуванні та 

належному фінансовому забезпеченні. 
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БРЕКСІТ ЯК ВИКЛИК ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИМ ПРОЦЕСАМ 

Результати британського референдуму, котрий увійшов в історію під назвою «Brexit», без сумніву, стали 

найбільшим викликом євроінтеграції з моменту утворення ЄС. Самі за себе говорять слова А. Меркель 

про те, що після рішення Великобританії про вихід ЄС опинився у критичному стані. При цьому 

результати Брексіт здійснюють безпосередній вплив на майбутнє України, котра розглядає євроінтеграцію 

як провідний пріоритет не лише зовнішньої, але й внутрішньої політики. Тому прогнозування перспектив 

подальшої долі європейської інтеграції є вкрай актуальним питанням для сучасного українського 

суспільства. Переходячи до аналізу ризиків, котрі внаслідок Брексіт постають перед об‘єднаною Європою, 

слід відзначити, що Великобританія завжди посідала особливе місце в ЄС. З одного боку, Об‘єднане 

Королівство не брало участь у низці важливих форм євроінтеграції, зокрема, не увійшло до єврозони та 

Шенгенської зони, частково відмовилось від співпраці в сфері юстиції та внутрішніх справ. На перший 

погляд, це може мінімізувати втрати ЄС від виходу Великобританії. Натомість, не слід забувати, що 

Великобританія є другою європейською економікою, ВВП якої у 2015 р. за даними Світового банку склав 

2,85 трл. доларів США, що становить 17,5% від ВВП всього Євросоюзу [1]. При цьому вихід 

Великобританії не лише послабить європейську економіку та негативно позначиться на бюджеті 

Об‘єднаної Європи, але й поставить під загрозу реалізацію деяких глобальних економічних проектів. Так, 

британські експерти О. Пател та Х. Рей прогнозують, що Брексіт може поставити хрест на європейських 

ініціативах, що мають сильну британську підтримку (Трансатлантичне торгівельне й інвестиційне 

партнерство, Союз ринків капіталу) [2]. Соціально- економічні ризики, що постають внаслідок 

британського референдуму, значно посилюються з огляду на наявність низки невирішених проблем ЄС, 

зокрема, проблеми біженців та неповної ліквідації наслідків економічної кризи 2008 р. Не менш значними 

за економічні є політичні виклики Брексіт. Вже сьогодні можна констатувати, що британський 

референдум не лише посилив позиції євроскептиків в країнах континентальної Європи, а й вивів 

євроскептичний рух на новий якісний рівень. Британські політологи А. Щербак та П. Таггарт 

стверджують, що Брексіт може зумовити поширення ідей вже не прагматичного євроскептицизму, який 

має, в основному, соціально-економічні виміри, а євроскептицизму «жорсткого» типу, котрий перебуває у 

принциповій опозиції до євроінтеграційних процесів як 2 спроби обмеження національного суверенітету 

[3]. З іншого боку, Брексіт актуалізував проблему сепаратизму в самому Об‘єднаному Королівстві, де 

знову постало питання про незалежність Шотландії. При цьому успішне проведення шотландського 

референдуму за незалежність, безумовно, стане каталізатором сепаратистських настроїв в Північній 

Ірландії та країнах континентальної Європи, зокрема, в Іспанії. Отже, вихід Британії з ЄС несе в собі 

ризик запуску масштабних дезінтеграційних процесів на європейському просторі. Австрійський науковець 

Ф.Бібер висуває три можливі сценарії процесів дезінтеграції [4]. Перший з них є найбільш негативним та 

передбачає фактичний розпад як ЄС, так і Великобританії. За цим сценарієм Великобританія втрачає 

єдність через вихід Шотландії (можливо, й Північної Ірландії); у свою чергу, позиції ЄС вкрай 

послаблюються внаслідок поширення євроскептицизму та посилення сепаратистських рухів. Другий 

сценарій передбачає збереження єдності ЄС за рахунок дезінтеграції Великобританії, негативний досвід 

якої стане уроком для країн, в яких спостерігаються сильні євроскептичні настрої, зокрема, Нідерландів. 

За такого сценарію в ЄС може залишитись Шотландія, а Німеччина остаточно закріпить свою гегемонію в 

Об‘єднаній Європі. Зрештою, згідно з третім варіантом розвитку подій Великобританії вдасться зберегти 

єдність та залишитись впливовим гравцем на світовій політичній арені. На наш погляд, такий сценарій 

сприятиме наростанню відцентрових тенденцій в ЄС, адже буде створено прецедент успішного та більш-

менш безболісного виходу зі складу цієї структури. Таким чином, наслідком Брексіт стало виникнення 

цілої низки ризиків для Об‘єднаної Європи, котрі криються як в політичній, так і економічній площині. Ці 

ризики можуть на тривалий час «заморозити» євроінтеграційні процеси та зумовити подальше посилення 

відцентрових процесів в Об‘єднаній Європі. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА «ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ» ТА «РЕВОЛЮЦІЇ 

ГІДНОСТІ» 

Кожна країна має власний шлях становлення та здобуття незалежності, який не завжди буває легким. 

Опорними точками цього процесу є зміна влади. Як вже відомо з історії, важливі зміни виникають з 

вагомих дій. Саме тому революції є рушіями глобальних перетворень в державах, у результаті яких 

змінюється правляча політична верхівка. Якщо говорити про Україну, то поворотними подіями в часи її 

Незалежності є дві революції. Кожна з них посприяла ряду радикальних змін, виправданню певних 

сподівань і очікувань. «Помаранчева революція» була першою революцією. В 2004 році її передумовою 

стало висунення В.Ф. Януковича кандидатом у президенти, який був продовжувачем політичного курсу 

Л.Д. Кучми. Тоді українці вважали, що влада орієнтується на прорадянські цінності й керується 

авторитарними методами управління. Україна в той час була в залізних руках системи, що 

характеризувалася в певній мірі корумпованістю, порушенням елементарних прав громадян, обмеженням 

свободи слова (Г. Гонгадзе), тобто державою мала ознаки авторитаризму. Проте третій президент України, 

В.А. Ющенко, в 2004 році ще кандидат в президенти, мав абсолютно протилежну стратегію розвитку 

України: зовнішній курс на зближення з Європою, дистанціювання від Росії; у внутрішній політиці – 

оновлення керівного політичного складу, внесення змін у Конституцію України. Здобувши перемогу В.А. 

Ющенко не зміг повністю реалізувати свої задуми. Провалом планів Ющенка була саме амбіційність його 

нової команди, протистояння з Ю.В. Тимошенко віднімало багато часу і зменшувало прихильність народу. 

Якщо говорити саме про революції, потрібно відмітити лояльність тодішньої правлячої влади, вона не 

допустила помилок, що були присутні під час «Революції гідності». Тоді виконавчі органи влади не 

використовували силу проти людей. «Помаранчева революція» була мирною, тобто зі збереженнями усіх 

демократичних цінностей у прийнятті рішень і ультиматумів з усіх сторін. Самою важкою революцією в 

історії незалежної України була «Революція гідності». Під час її здійснення Україна втратила понад 100 

життів мирного населення, яке виступало проти байдужості до думки громади і кроків, спрямованих на 

противагу цій думці. Події, що стались 21 листопада 2013 – лютого 2014 року, ми ще довго будемо 

оцінювати і аналізувати. Ця революція привернула увагу світової спільноти. Причини початку даної 

революції були надзвичайно схожі з причинами «Помаранчевої». Проте дії влади та Президента були 

жорсткішими, ніж у 2004 році. Початок революції поклав страйк студентів проти рішень влади щодо 

інтеграції до Євросоюзу. В.Ф. Янукович був прихильником проросійського курсу і не підтримував 

бажання більшості громадян зближення з країнами Європи. Головною проблемою влади була віддаленість 

президента від народу, його непоінформованість і байдужість. Вищі посадові особи приймали певні 

поспішні і жахливі рішення аби втримати владу в своїх руках, а також через віру в безкарність своїх дій. З 

перших днів революції влада робила вчинки, що можна охарактеризувати як жорсткі, тому ситуація 

постійно загострювалася. Якщо в 2004 році більшість посадовців змогли піти гідно, то в 2014 року - багато 

з них знаходиться за межами країни. Також про суттєву недовіру до тодішньої керівної влади «Партії 

регіонів» свідчить її розпуск, чого не було ніколи до цього. Саме розпуск партії і оголошення певних її 

членів у розшук говорить про критичність перетворень в країні. Адже ми знаємо, що кожна дія викликає 

протидію, з цього можна судити по вчинкам влади, що викликали такі зміни. Однією з проблем тодішньої 

революції була відсутність політиків- реформаторів. Якщо «Помаранчева революція» пройшла під 

лозунгами «Ющенко ТАК!», «Ющенко – наш президент», то «Революція гідності» мала мету змінити 

тодішню владу і діючого президента. В умовах революції постала кандидатура на пост президента П.О. 

Порошенко, який тоді не мав ні великої політичної партії, ні своєї сформованої команди, і навіть не 

займав керівних посад. Проте бурлеск тих часів посприяв швидкому становленню нової влади з іншими 

очільниками. Також одним з наслідків революції є результати виборів. Слід відмітити, що в 2004 році 

були певні проблеми, пов‘язані з махінаціями щодо виборчих голосів. Проте реформатору В.А. Ющенко в 

2004 році вдалося прийти до влади зі своєю командою. Якщо говорити про останні вибори президента, то 

перемога П.О. Порошенка в першому турі свідчить про високу підтримку. Останню революцію можна 

вважати вимушеною і її головною метою була зміна правлячої верхівки, на відміну від попередньої 

революції. Кожна з революцій зі своїми причинами і наслідками безсумнівно ввійшли в політичну історію 

України, і є яскравими проявами становлення громадянського суспільства. 
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«ВІДТІК МІЗКІВ» 

Чому українці прагнуть працювати за кордоном? XXI століття – це століття інформації, нових технологій 

та винаходів. Людський розум щороку втілює надреальні ідеї, які швидко набувають поширення в усьому 

світі. Україна –прогресивна країна, яка містить чимало видатних науковців, вчених та кваліфікованих 

фахівців у різних галузях, однак все частіше освічені люди України виїжджають за її межі , де досягають 

успіху, розвиваючи свої проекти. «Відтік мізків» дедалі більше набуває популярності, адже освіта та наука 

не стоять на місці, і потреба в освічених кадрах стрімко зростає вгору.  

«Відтік мізків»-- це процес масової еміграції, при якій з країни або регіону від'їжджають фахівці, вчені і 

кваліфіковані робітники з політичних, економічних, релігійних або інших причин 

[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BC%D1%96%

D0% B7%D0%BA%D1%96%D0%B2]. "Відтік мізків" в Україні Інтелектуальна еміграція характерна і для 

України, починаючи з 90-х років все більше прослідковується «відтік» молодих і висококваліфікованих 

фахівців. Основними причинами еміграції українців є здобуття якісної освіти, підвищення кваліфікації, 

реалізація своїх ідей, отримання більшого доходу, покращення матеріального становища.  

Положення України в міжнародній міграції визначається внаслідок її рівня економіки. Тенденція «відтоку 

кадрового потенціалу» щороку зростає, це пов‘язано з політичним становищем в Україні. Пришвидшенню 

темпів еміграції сприяє конфлікт на сході України, а також бажання приєднатись до ЄС, можливий вступ 

до Шенгенської зони та спільна візова політика. Наслідки інтелектуальної міграції неоднозначні, адже цей 

процес досить складний і містить як позитивні, так і негативні аспекти.  

Серед позитиву варто виділити те, що фахівці певної сфери діяльності маю можливість покращити свої 

вміння та отримати неоціненний досвід, який вони можуть використати для втілення своїх ідей; однак 

негативним є те, що більшість емігрантів, які отримали нові вміння та удосконаленні навички, не 

повертаються, а працюють за кордоном, де є більше можливостей, де їх робота більше цінується.  

«Відтік мізків» -- це проблема для України, адже вона вкладає кошти в навчання тих осіб, які 

використовують свої знання за її межами, тим самим принісши користь та вигоду іншій країні. Однак 

досягнення висококваліфікованих фахівців за кордоном є гарною можливістю поширення престижу та 

підвищення репутації України. За даними Центру міграційної політики в Європейському 

університетському інституті у Флоренції в період 1998–2012 років з України виїхали більше тисячі 

аспірантів і 200 кандидатів наук [http://www.migrationpolicycentre.eu/docs/migration_profiles/Ukraine.pdf].  

За даними ЮНЕСКО у 2010 році близько 35 000 українських студентів навчались за кордоном 

[http://www.segodnya.ua/ukraine/V-kakie-strany-edut-uchitsya-ukrainskie-studenty-454364.html]. Шляхи 

вирішення проблеми «відтоку мізків» Найкращий спосіб вирішення проблем інтелектуальної еміграції- це 

створення відповідних умов для формування кадрів того рівня, якими могла б пишатись наша країна. 

Проведення системи реформ значно поліпшить стан економіки, освіти та політичної ситуації в країні.  

Україна зможе подолати наслідки «відтоку мізків» внаслідок запрошення іноземців отримувати 

українську освіту та заохочення висококваліфікованих фахівців працювати на її благо. За офіційними 

даними у 2013 році більш ніж 61 000 іноземних студентів навчались в українських університетах. 

Переважна більшість з цих студентів приїхали на навчання з колишніх радянських республік, однак 

великий відсоток студентів є жителями африканських і арабських країн. Лише завдяки покращенню 

системи вищої освіти уряд України може посприяти потоку іноземних студентів, звернувши особливу 

увагу на математичні, технічні та інженерні спеціальності.  

За сприятливих умов студенти інших країн навчатимуться в університетах України та в перспективні 

матимуть бажання залишитись тут й після завершення навчання. [http://gazeta.ua/ru/articles/dunnett/_ottok-

mozgov-iz-ukrainymozhet-prinesti-ej-neozhidannye-bonusy/625184?mobile=true]. Якщо Україна все ж вийде 

на європейську арену, то «відтік мізків» значно зросте, однак уряду не потрібно приймати мір щодо 

обмеження трудової еміграції, навпаки варто створити відповідне становище, де українські емігранти, які 

отримали новий досвід, могли б реалізувати всі свої ідеї.  

На мою думку, проблеми, які виникають внаслідок «відтоку мізків», можна позбутися шляхом проведення 

реформ, створення відповідних умов для здобуття освіти, для реалізації своїх проектів, а також для 

підвищення кваліфікації всередині країни. 
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Перегуда Є.В. (м. Київ)  

yevgennn@ukr.net 

ВЛАДА ТА СУСПІЛЬСТВО У БОРОТЬБІ ЗА КОНТРОЛЬ НАД ВІЗУАЛЬНОЮ СИМВОЛІЧНОЮ 

ПОЛІТИКОЮ В ПОСТРЕВОЛЮЦІЙНІЙ УКРАЇНІ 

Зростання ролі символічної політики в світі пов‘язане з розвитком комунікативних технологій, зростанням 

освіти, залученням мас до суспільного життя. Постреволюційний період в Україні зафіксував вибуховий 

сплеск стріт-арту. Це змушує звернути увагу на значення інструментів символічної політики. Тим більше, 

що нині тут наявні нові тенденції, пов‘язані з особливостями політичного розвитку. Теоретичні концепти 

символічної політики з‘явились у 1960-тих роках в працях П. Бурдьйо, М. Едельмана, Т. Мейера, У. 

Сарцинеллі. Згідно з М. Едельманом символ є «способом організації репертуара того, що пізнається, у 

смисли», «основою механізму осягнення …соціальної поведінки».  

Отже, з одного боку, це образ думки, ідеї, почуття, з іншого – засіб їх трансформації у дію. Сформувались 

поняття символічної влади, яку П. Бурдьйо визначав як владу «конструювати реальність», 

стверджувати/змінювати світобачення і, таким чином, впливати на світ, та символічної політики як 

«діяльності політичних акторів, спрямованої на виробництво та просування/навіювання …способів 

інтерпретації соціальної реальності». Символічна політика не обмежується дискурсом. Складовою її 

механізму є візуалізація. На думку С. Поцелуєва, сучасна символічна політика відрізняється якраз тим, що 

особливої ролі набуває візуальна інформація. Поширення цього інструменту пов‘язане з більшою його 

ефективністю, що зумовлено eстетичними можливостями, більшою стійкістю емоційних станів, які 

викликають візуальні засоби, порівняно з семантичною інформацією.  

Питання про те, чиїм інструментом є символічна політика, дискусійне. О. Малінова називає державу її 

ключовим гравцем. Водночас, на думку М. Едельмана, серед суб‘єктів символічної політики є й групи 

громадянського суспільства, а Т. Мейер виокремив варіанти символічної політики «зверху», «знизу» та 

«зверху й знизу одночасно», зокрема, другий він тлумачить як протестну політику. Ці розбіжності певною 

мірою викликані соціальними структурами. Концентрація російських вчених на державі як суб‘єкті 

символічної політики закономірна. Держава, дійсно, є найпотужнішим її суб‘єктом, але не єдиним. Більше 

того, зростання ролі символічної політики визначається якраз втратою державою монополії на 

конструювання реальності. Але вказані розбіжності залежать й від політичної ситуації. Символічна 

політика «знизу» властива інтенсивним суспільним трансформаціям, адже, згідно з Г. Гіллом, «зміна 

політичного режиму – це …й перебудова усієї системи уявлень, на яких ґрунтується взаємодія людей в 

межах …інститутів».  

Є розбіжності щодо революційного потенціалу стріт-арту та архітектури. Друга є знаряддям влади 

(центральної та місцевої), що пов‘язане з контролем над містобудуванням. Стріт-арт є більш 

демократичним мистецтвом внаслідок меншої коштовності, фрагментарності (на відміну від архітекторів, 

райтери мислять категорією одного об‘єкта), більшої абстрактності. Стріт-арт дає об‘єктивну оцінку 

суспільним процесам тоді, коли вони лише зароджуються. Родоначальники муралізму Д. Сікейрос та Д. 

Рівера вважали його революційною зброєю.  

В Україні активізація стріт-арту співпала з Революцією Гідності, подіями навколо Криму та Донбасу. Це 

пояснюється, з одного боку, зміною світоглядних пріоритетів в суспільстві, пробудженням національної 

свідомості, сплеском активності громадянського суспільства, з іншого – тим, що до України прибуло 

багато провідних іноземних райтерів. Більшість написів чи малюнків мали яскраве політичне 

спрямування.  

Естетичними формами політичного контролю над муралізмом стали зображення героїв революції, 

військових подій на сході, історичних діячів національно-визвольного руху, кольорові гами, які викликали 

асоціації з національною ідентичністю, зображення національних символів, сюжети, які символізували 

прагнення України до волі або зло в особі зовнішніх агресорів. Але на початковому етапі цей контроль 

знаходився в руках громадянського суспільства та іноземних політичних суб‘єктів.  

Надалі дедалі більше фіксувалися спроби встановлення такого контролю з боку влади, політичних еліт 

України. Невдоволення населення владою виразилося в поширенні муралів, не пов‘язаних з політикою. 

Також це пов‘язане з економічною кризою, збільшенням вартості фарби. Але збільшення формально 

деполітизованої тематики муралів не означає, що вони не мали політичного контексту. Збільшилась 

частка замовних муралів, що є формою політичної агітації.  

Ще одним інструментом посилення контролю еліт є перехід рейтерів у виставкові зали. Зростання 

коштовності стріт-арту елітами використовується для встановлення фінансового контролю над ним у 
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вигляді прямого замовлення та фінансування, зокрема, у формі конкурсів, фінансування через громадські 

установи (наприклад, навчальні заклади), фестивалі.  

Замовниками та організаторами стріт-арту стають переважно органи місцевої влади, фракції та окремі 

депутати рад, місцеві організації партій, громадські організації, які контролюються політичними елітами 

тощо. 

 

Писаренко А.Д. (м.Київ)  

anna.dmitrievna.pisarenko@gmail.com 

СЕПАРАТИЗМ ТА РЕГІОНАЛІЗМ ЯК ЗАГРОЗА СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕРЖАВИ 

В сучасному суспільно-культурному світі регіоналізм є чи не найопаснішою загрозою для єдності будь-

якої країни, причиною тому є утворення у мешканців регіону зневажливого та зухвалого ставлення до 

громадян інших регіонів, що автоматично викликає конфлікт. В контексті регіоналізму основною 

проблемою виступають сепаратистські рухи. Прагнення деяких регіонів держави відокремитись, придбати 

більшу політичну самостійність та суверенітет – є основою феномену сепаратизму, що в деякій мірі, є 

проявом захисної реакції на процеси, що не влаштовують деяку частку суспільства в кризові моменти його 

розвитку. [1] Тобто сепаратизм є прагненням національних меншин в багатонаціональних державах до 

створення самостійних держав. Зараз на на Землі існує не менше 3000 народів-етносів, але лише 300 

мають свої держави автономії. Одною з суттєвих проблем сучасності є все частіші збройні конфлікти, 

причиною яких стає сепаратизм, що потребує грамотного та послідовного вирішення. За підрахунками 

вчених, у світі існує мінімум 53 головних конфліктів сепаратизму, які розташовані на території 12,7 млн 

квадратних кілометрів та охоплюють 220 млн населення. Різкі зміни в соціально-економічних положеннях 

країн на гірше часто призводять до активізації сепаратистських рухів, тож жодна країна світу, навіть 

високорозвинена, не застрахована від даної загрози. Разом з тим світова практика доводить, що наразі 

відсутні дієві політико- правові механізми розв'язання та врегулювання сепаратистських протиріч. 

Традиції взаємодії між державами засновані на державному суверенітеті, але разом з тим існує права нації 

на самовизначення, тобто це викликає ряд питань у нормативно- етичному аспекті: чи є сепаратистські 

рухи злочинними або законними, чи припустиме військове врегулювання цих рухів. Одним із основних 

чинників активізації сепаратистських конфліктів є зовнішні союзники, що підтримують сепаратистів, які 

можуть постачати ресурси та інформаційно-політичну підтримку, здійснювати дипломатичний, 

економічний чи навіть військовий тиск на користь сепаратистів. [2] Що стосується України, - одним із 

основних чинників є економічний – існує значний розрив між рівнями соціально-економічного розвитку у 

деяких регіонах. Це є причиною незадоволеності несправедливим розподілом національного державного 

доходу. В Україні це лівобережний промисловий регіон, який залежить від постачання сировини з боку 

Росії, та правобережний аграрний регіон. Проблемою також є прагнення регіонів до самостійного 

вирішення питань економічного життя. Цьому в першу чергу сприяють: – високий рівень тіньової 

економіки (60% від економічної активності); – далекі від реалізацій закони про місцеве самоврядування; – 

одностороння зовнішня спрямованість господарських зв'язків; – відсутність розмежовування компетенції 

територій і Центру в управлінні економікою на правовому рівні. Бажання окремих регіонів і етнічних 

територій, які входять до складу багатонаціональних держав, відокремлення постає вогнищем соціально-

політичної та економічної дестабілізації, призводить до загрози збройного протистояння, відкритої 

конфронтації. Це може привести до жертв серед населення, масової появи біженців, загрозі регіональної 

господарської інфраструктури, відсутності ефективності регіональної влади. Сепаратистські процеси, 

безумовно, негативно впливають на державу в цілому: руйнується політична система, легітимність 

центральної влади, державна ідеологія. Сепаратизм загрожує безпеці, суверенітету та територіальній 

цілісності держави. Для здолання сепаратистських рухів на території України треба забезпечити права та 

інтереси регіонів та переглянути бюджетну політику на користь територіальних громад. Не менш 

важливим також є впровадження гармонійного поєднання між вертикальним (Київ – регіони) та 

горизонтальним (зв‘язки між регіонами) зв‘язками та поширення регіональної інформації за допомогою 

горизонтальних каналів.  
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ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ, ІСТОРИЧНА НАУКА ТА ПОЛІТИЧНІ ЗМІНИ 

Будь-якій нації для підкріплення свого права на існування необхідна саме історична пам‘ять. Часто в 

основі нації лежить міф про її походження. У загальному процесі оформлення та становлення нації 

відбувається ряд подій, що сприяють об‘єднанню народу. Це спільні поразки і перемоги, герої, історичні 

місця. Концепція комеморизації або «сумісної пам‘яті» розпочалась у сфері соціології (М. Хальбвакс) і 

продовжилась у теорії ментальностей (П. Нора, Ф. Ар‘єс, М. Фуко), теорії комунікації (Дж. Онг), 

семіотиці (Томпсон). З нею можна пов‘язати такі концепти, як культурна, соціальна, «місця пам‘яті», 

«історична правда», «історичний досвід», «комунікативна традиція» та ін. «Політика пам‘яті» полягає у 

повному контролюванні вищими чинами над становленням бачення про минуле, маніпулюючи 

інтерпретацією минулого, також становлення історичної освіти, шляхом виготовлення підручників, в яких 

представлена офіційна думка щодо минулих подій, зміна назв міст, ЗМІ, вулиць та ін. Формується бачення 

історичної пам‘яті – як моделі історії України. Це легко зробити, поділивши саму історію на певні 

періоди. Таким чином може сформувати такий приклад: Київська-Русь та Галицько-Волинське князівство 

– Козацька держава (де ведеться боротьба проти Речі Посполитою – Україна між двома імперіями: 

Російською та Австро-Угорською – Боротьба за незалежність УНР та ЗУНР – Утворення УРСР - героїка 

ОУН – УПА – дисидентство – розпад СРСР та становлення незалежної України. Як би то не було усі 

періоди надзвичайно складні та залишили свій знак на українській нації та її пам‘яті. Найбільш трагічним 

є те що Україна ніколи не була єдиною. Вона завжди була розділена між різними державами: ВКЛ, Річ 

Посполита, Російська імперія та Австро-Угорщина. Україна автоматично поділилася на Захід-Схід - про 

це неодноразово зазначала український історик Наталя Яковенко. Це стало особливо помітним в добу 

революції 1917 року, коли політичні цілі інтелігенції «обох Україн» були різними. Відповідно й історична 

пам‘ять у регіонах різна. Прикладом, полярності так званої політики пам‘яті президентських рухів Л. 

Кучми та В. Ющенка, в котрій раз підтверджують цю думку. Якщо не сильно заглиблюватись в це 

питання, можна наглядно показати це двома прикладами. Леонід Кучма: — був головним ініціатором 

святкування на рівні держави дати заснування Переяславської ради. В. Ющенко: — ініціатор відновлення 

Батурина у ролі гетьманської столиці. Як правило в період глибоких соціальних змін з‘являється 

необхідність якнайбільш «заповнити» чи «опорожнити» так звану «викривлену» історичну пам‘ять. Дуже 

багато дослідників попереджають про наслідки використання історичних фактів та їх маніпулювання в 

політичних цілях. Наприклад, польський дослідник Є. Єдліцький бачить декілька варіантів, за допомогою 

яких історичною пам‘яттю можливо добути найбільшу напругу в соціумі: 1) звеличенням декількох 

історично важливих подій, які б перетворили їх на впливові символи і міфи; 2) постійним згадуванням про 

масові кривди з вини іншої групи чи сили. Науковець стверджує, що колективна пам‘ять буває «холодна» 

або «гаряча», і якщо «холодна» зберігає чи консервує факти, то «гаряча» — напроти розповсюджує 

політично актуальну версію нашої історії, а подальша ескалація суспільних подій буде вже залежати 

тільки від поведінки і настрою суспільства. Аналізуючи вище зазначене слід відзначити те, що вся історія 

України завжди була напруженою, внаслідок цього важко змусити історичну науку рухатися в 

конкретному напрямку. Герої України – це завжди суперечливі постаті і не можливо змусити все 

суспільство ними пишатися. Тому, власне, у науковців є два вибори: писати про історію нейтрально без 

яскравого відтінку, або ж на страх і звеличувати тих, хто доклав найбільших зусиль для побудови України.  
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СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ РЕВОЛЮЦІЇ – «РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ 2013-2014». 

Останні роки в Україні відзначилися значними змінами: всі латентні конфлікти одночасно разом 

проявилися, що призвело до дестабілізації і радикальної зміни політичного життя держави. Найбільш 

кардинальні політичні та суспільні зміни в Україні відбулися у 2013- 2014 роках.  

Висока соціальна нерівність, свавілля виконавчих, судових та правоохоронних органів, колосальна 

поляризація доходів та рівня життя населення України, безкарність корупційних дій з боку державних 

службовців спричинили масове, всеохоплююче невдоволення серед населення України з подальшим 

розвитком насильства, що призвело до відкритого внутрішнього конфлікту.  

Аналіз дослідження, завданням якого було виявити наявні проблеми самоідентифікації та особливості 

становлення національної ідентичності громадян України за методикою Беррі, показав, що «престижність 

національної ідентичності зростає більш повільно на Сході й Півдні України, на відміну від Півночі, 

Центру та Заходу України».[1] Події 2013-2014 років представили Україну усьому світу, як єдину, цілісну 

державу, з високопатріотичними поглядами населення, яке прагнуло свободи, демократії та самобутності.  

Сучасні революції мають тенденцію до порушення лише поверхневих політичних проблем, не торкаючись 

рівня соціально-економічних перетворень, що повністю відрізняється від Революції, що мала місце у 2013-

2014 роках. Рушійною силу, яка завела механізм протестів, було оприлюднення рішення уряду про 

призупинення процесу підготовки до підписання Угоди асоціації України з ЄС, через що українці стали 

самоорганізовуватися через соціальні мережі у центрі столиці, на Майдані Незалежності.  

Майдан визначають, як революцію з потрійним характером: - Соціально-економічним - Геополітичним - 

Ментальним Така революція має, відповідно, три основні ударні сили: малий і середній бізнес; 

національно свідомі громади; молодь і студентство.  

Сучасним революціям притаманна відсутність позитивної програми, в цьому випадку мається на увазі не 

просто набір благих побажань, а саме адекватно оціненої реалістичної програми суспільних перевтілень, у 

яких вони вбачають мету своїх дій, програма має стати потужною рушійною силою, яка була би в змозі 

привести боротьбу до дії, тому революція змушена перебувати у стані сталості, при цьому спостерігати у 

владі марні зміни політичних сил.  

Як стверджують аналітики Київського центру політичних досліджень та конфліктології, люди, які 

приймали участь у тогочасних заворушеннях, з самого початку були поділені на два табори. Перший 

табір, «основна маса», вірили в мирне проведення мітингів, беручи за приклад політичну революцію 2003-

2004 років.  

Інша частина населення була налаштована на «повне усунення режиму внутрішньої окупації і створення 

української національної держави з системою комплексного національного народовладдя»[2]  
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УКРАЇНСЬКІ ПОЛІТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ, ЇХ ПОРІВНЯННЯ ТА НАСЛІДКИ 

За останні двадцять років Україну буквально полинають революції. Щоб краще розібратися у питанні слід 

спочатку з‘ясувати, що ж являє собою «революція» і яких типів вона буває. Існує багато інтерпретацій 

революції але основними є дві: соціальна та політична. Їх поділ є досить умовним але відмінності все ж є. 

Політичною революція вважається, якщо в подальшому її розвитку вона призводить до зміни влади, а 

соціальна призводить до зміни соціального ладу та низки змін в глибині соціуму. Соціальна революція. Її 

причинами є зубожіння мас, незадоволення або погіршення їх становища. На думку соціальних 

революціонерів, беручи участь в такого типу революції, наслідком буде покращення матеріального 

становища, розв‘язання класових проблем та свободи. Також соціальна революція є більш масштабнішою 

ніж політична, тому що вона орієнтована на переустрій суспільства. Політична революція являє ж собою 

досить жорстокий процес боротьби за владу та за можливість управління країною. В такого типу 

революції беруть участь антагоністичні групи людей, частіше політичних еліт, які ладні на все за для 

досягнення своєї мети аж до використання зброї та збройних сутичок, які іноді призводять до 

громадянської війни. Тому найчастіше такий тип революції призводить до радикальних наслідків. 

Насильство не є однією з рис революції, а є скоріше наслідком, адже присутня велика кількість примусу в 

ній. З точки зору суспільства в цілому, революція – це спроба до розвитку в бажаному напрямку, так 

звана, відповідь на невирішену кризу. Згадаємо революції в 2004 та 2014 роках. В 2004 році ми 

спостерігали політичну кризу, мобілізацію людей та розкол політичних еліт, а в 2014 міжнародний тиск, 

боротьбу за владу, насилля. Все це призвело до розколу влади, та втечі президента. Розглянемо до яких же 

радикальних наслідків призвели революції 2004 та 2014 років у порівнянні. Конфлікт еліт. Під час 

революції в 2004 році владі протистояла опозиція з чітким лідером, вона була краще організована, 

натомість в 2014 році опозиція була «триголова», діяла вона не рішуче, що теж вплинуло на радикалізацію 

протесту. Розкол держави. Не зважаючи на те, що в 2004 році була гостра політична криза, на основні 

функціональні державні інститути вона не вплинула, поза впливом залишався: парламент, Верховний Суд. 

Конфлікт був вирішений компромісом. Натомість в 2014 році всі гілки влади опинилися під тиском та 

впливом президента. В громадян не було довіри до державних інститутів, та не було інституту щоб міг 

вирішити конфлікт, тому сталося криваве протистояння. Міжнародний тиск. В 2004 році мова не йшла ні 

про асоціацію з ЄС ні про вступ до НАТО, тому Україна не відчувала геополітичного тиску. У 2014 році 

тиск з обох сторін був набагато вищим. Євромайдан виник як радикальна реакція на тиск Росії, та на 

неспроможність влади прийняти правильне рішення. Рішення Азарова про зупинення підготовки до 

підписання Угоди про Асоціацію з ЄС було результатом тиску зі сторони Росії. В свою чергу ЄС тиснуло 

на виконання умов (УА) з ЄС, цей тиск був неприйнятний для українських клептократів. Не можна 

сказати, що революція 2014 року почалася саме через міжнародний тиск. Зовнішні тиск лише загострив 

проблеми, які були не вирішені роками. Суверенітет. Криза яку спровокувала Росія в Криму та на сході 

України є доказом того, що влада не здатна контролювати територію. Це є яскравим прикладом 

«множинного суверенітету», що є найбільш виразною ознакою революції і найбільш радикальним 

наслідком разом з насиллям. Отже, в 2014 році всі ми були свідками кривавої політичної революції, що 

призвела до радикальних наслідків. Країні потрібне тотальне «перезавантаження», зміни не лише в думках 

та поглядах людей, але й нового покоління в політиці, та нових правил політичної гри. 

 

Сафонік В.А. (м.Київ) 

vsaf96@gmail.com 

ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНІ 

Політика пам‘яті є дуже складною сферою відносин між людьми. Одним із найважливіших її завдань є 

управління населенням із врахуванням інтересів різних соціальних суб'єктів. Ці інтереси часто 

виключають один одного. Найчастіше політика пам‘яті розглядається як спосіб підтримання політичними 

засобами «надчутливості» соціуму до його травматичного досвіду Політичні партії застосовують історію 

як предмет для об'єднання членів своєї політичної сили. Люди, що сповідують таку ж ідеологію, стають 

єдинодумцями, в результаті цього поліпшується їх зв'язок в одній політичній організації. Історична 

політика є сукупністю прийомів та методів, через які знаходяться при владі політичні сили, застосовуючи 

державні ресурси , прагнуть затвердити певні версії історичних подій як домінуючі. Аналізуючи ситуацію, 

що склалася в теперішній Україні відносно питань, зв'язаних з формуванням історичної пам'яті, свідчить 

про зростання на протязі останніх років політизованості цієї складової суспільного життя. Однією з 
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особливостей сучасної української історичної політики є прагнення показати українців, як націю, що є 

жертвою репресій політики Росії та СССР. Політика пам‘яті є важливою складовою стратегії політичної 

діяльності держави. Історія знаходяться під впливом політичних і культурних сил. Урядова політика і 

соціальні правила, а також масова культура і соціальні норми, впливають на запам'ятовування подій. 

Критики історичної політики виділяють такі прийоми і механізми: -організація інститутів національної 

пам'яті та установ; -створення спеціальних музеїв під прямим патронатом певних політичних сил; -

прийняття законів, що закріплюють ту чи іншу трактування історичних подій як єдиновірну; -

використання фінансових важелів (фінансування проектів, що здійснюються за політичним замовленням); 

-обмеження доступу до архівів історичних подій; -використання контролю над ЗМІ; -використання 

контролю над системою освіти; -вплив на символічну сферу. На закінчення можна відзначити, що 

політика пам'яті є надзвичайно потужним інструментом впливу на перспективи людини і громадянина. Як 

явище, яке торкається перш за все ірраціонального компонента людини, він може виступати в якості 

елемента консолідації і розпад, навіть з потенціалом розпалювання ненависті в групах людей  
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СЕПАРАТИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Сепаратизм як соціальне явище виник на поч.XXI ст. і на сьогодні є однією з найактуальніших та 

найбільш нагальних проблем світового співтовариства. Проблема сепаратизму завжди виникає в 

багатонаціональних державах і є досить тривалим процесом. В ст.1 статуту ООН визначено право народів 

на самовизначення. Коли певна етнічна спільнота, об‘єднана міцними історичними, культурними та 

духовними цінностями, проживає на території держави, де відчуває певну ущемлення свого становища, 

немає можливості національного самовизначення, то сепаратизм стає крайньою мірою, єдиним, хоча і 

радикальним, способом вирішення такої проблеми, способом визнання, самореалізації, виокремлення з 

єдиної маси і формування власної державності, чого, звичайно, прагне кожен народ. На думку науковців, 

існує 2 обов‘язкові умови виникнення сепаратистського руху: здійснювана протягом тривалого часу 

дискримінація певної етнічної спільноти владою держави, на території якої вона проживає та наявність 

політично активної еліти, яка була б здатна очолити сепаратистський рух. На основі світового досвіду 

можна виділити декілька причин виникнення сепаратизму:  економіко-географічні чинники (Ліга Півночі 

в Італії, відокремлення Косово від Югославії)  расовий чинник( сепаратизм білої меншості в ПАР)  

етнічні чинники (Країна Басків в Іспанії чи Абхазія та Південна Осетія в Грузії )  Релігійні чинники 

спричинили розкол арабського населення в Лівані на безліч територіально замкнутих громад.  

внутрішньополітичні чинники ( КНР та Тайвань чи Північна та Південна Корея).  зовнішньополітичні 

чинники ( розпад Югославії, Чехословаччини чи Косово). З часу отримання Україною незалежності, 

«гарячими» з точки зору можливості розвитку сепаратизму вважалися Донецький регіон, Крим, 

Закарпаття та Буковина. Причиною цього є те,що історично ці території належали іншим державам, а тому 

на них проживає етнічне населення цих держав. В Криму, який до 1954р. належав Росії, більшістю 

населення є етнічні росіяни та кримські татари. Так, хоча на законодавчому рівні Крим був визнаний 

українською територією, насправді він так і не став частиною України. Вирішення усіх економічних 

проблеми було покладено на місцеву владу. Крім того, так і не було проведено культурну та духовну 

інтеграцію Криму та України. Невирішеним залишилось і питання кримських татар. Вони хоча і 

повернулись на історичну батьківщину, проте, насправді повернути собі землі так і не змогли, адже усі 

операції з землею були пов‘язані з корупцією та задоволенням майнових інтересів влади. На Донбасі, який 

певний період часу належав Росії, та більшість населення якого становлять етнічні росіяни, також ще з 

самого моменту отримання незалежності спостерігався проросійський настрій населення. Ще в 2004 році у 

Сєвєродонецьку відбувся перший Сєвєродонецький з‘їзд, на якому був розроблений проект Південно- 

Східної Української Автономної Республіки. Українська влада повинна була ще тоді звернути увагу на 
такі сепаратистські заклики та досягти консенсусу з етнічними меншинами цих регіонів. Що ж до 

Закарпаття,то Румунія прагне повернути собі його частину та частину Північної Буковини, посилаючись 

на те, що більшість їх населення це етнічні румуни. Закарпатська обласна рада прийняла рішення про 
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визнання ще однієї офіційної національності – «русин». Русини вважають себе окремим народом,частина з 

них бажає приєднатись до Угорщини, частина виношує план стати частиною Румунії,а ще одна частина 

орієнтується на Російську Федерацію. Така невизначеність дає науковцям підстави вважати,що русини ще 

далекі від самовизначення і це питання не є нагальним для України. Проте, не варто недооцінювати цю 

проблему,хоча б тому, що русинів, як окрему національність, визнало 22 держави світу. Тому українській 

владі потрібно звернути увагу на це питання зараз, щоб в майбутньому не повторилась ситуація, яка 

склалася на даний момент на Сході України. На мою думку,основними проблемами розвитку сепаратизму 

на Україні є те, що наша держава пережила довгі роки примусового запровадження російської культури, а 

тому, ледь відчувши незалежність, вона намагається вирівняти баланс між українською та російськими 

культурами, що сприймається російським етнічним населенням як примусова українізація та їх 

дискримінація. Хоча б взяти питання національної мови. Через роки заборони та витіснення української 

мови з усіх сфер життя, питання запровадження російської мови, як другої національної мови, 

сприйнялось як ще одна спроба утиску українського народу. Насправді ж, таке впровадження могло б 

частково вирішити проблему Сходу, ще тільки вона виникла як така. А крім того, важливу роль відіграє у 

явищі сепаратизму на Україні,як і в інших державах світу,відіграє вплив ззовні. Зокрема Росія,до складу 

якої колись входила територія України, намагаючись повернути собі ці території, проводить потужний 

інформаційний вплив на російське етнічне населення цих земель,підриваючи авторитет української влади. 
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

В сучасних умовах українське суспільство зіштовхується із проблемою вибору ціннісних орієнтацій як на 

індивідуальному, так і на колективному рівні. З одного боку, в світі відбуваються процеси індивідуалізації 

життєвих установок і світогляду, робиться все більший наголос на задоволенні потреб і інтересів 

особистості. З іншого, спостерігається посилення тенденцій до консерватизму в суспільному житті, 

відстоювання традиційних цінностей культурних спільнот. Сучасна українська молодь стоїть перед 

проблемою, як поєднати ці різнонаправлені тенденції, знайти певний баланс між індивідуальним і 

суспільним, прагматичним і духовним, між існуванням тільки для себе та життям задля вищої цілі, 

загального блага. Тому питання про те, яким ціннісним орієнтаціям надаватиме перевагу український 

соціум потребує докладного вивчення. Актуальність даної проблеми визначається її впливом на 

економіко-політичне та соціально-культурне життя українського суспільства в майбутньому, адже саме 

українська молодь найближчим часом займе відповідальні посади в усіх сферах життя нашого суспільства. 

Більше того, ця проблема не є новою: наразі існує багато досліджень, присвячених ціннісним орієнтаціям 

молоді та студентства України. Так, серед авторів, що досліджували явище індивідуалізації цінностей 

можна назвати таких, як О.В. Козаченко, О.В. Макарова, О.В. Савчук та ін. Згідно моніторингових 

досліджень Інституту соціології НАН України, що регулярно проводяться в нашій країні, цінності можна 

розділити на декілька категорій: традиційні цінності (такі, як велика родина, або культурно-релігійні 

цінності), суспільні (морально-етичні) цінності (пацифізм, фемінізм, гендерна рівність та ін.), 

індивідуалістичні цінності (власний добробут, саморозвиток та самореалізація). Також цінності можна 

розділити на ті, що спрямовані на «виживання» та цінності самореалізації. Вчені, що займаються 

проблемами ціннісної орієнтації, погоджуються з тим, що зараз в Україні превалює змішана ціннісна 

орієнтація. Тобто, молодий українець сповідує цінності з різних категорій та не надає перевагу якійсь 

конкретній ціннісній орієнтації. Тим не менш, спостерігається тенденція до індивідуалізації ціннісних 

орієнтацій, традиційні та суспільні цінності стають менш впливовими в порівнянні із цінностями 

індивідуального добробуту. Поясненням цьому явище може слугувати ситуація в країна, що постійно 

ускладнюється – життя стає все більш дорогим, а можливостей заробляти стає все менше. Підтвердження 

цьому можна знайти у працях багатьох українських соціологів. Так, О.В. Козаченко відзначає, що сучасна 

українська молодь надає найбільше значення таким цінностям, як міцне здоров‘я та сім‘я, достатнє 

матеріальне забезпечення і підтримка з боку родини та друзів. При цьому переважає наступна життєва 

установка – "сьогодні треба розраховувати тільки на свої сили, здібності та можливості" [1, с. 78]. Інший 

український соціолог, О.В. Макарова стверджує, що такі цінності як професійне становлення та кар‘єрне 

зростання переважають над загальнолюдськими цінностями пізнання, творчості, корисного для 

суспільства діяльного життя [2, с. 45-48]. Дане дослідження говорить про втрату українською молоддю 

цінностей культури та розвитку на користь матеріальних цінностей. В ході кількісного аналізу ціннісних 

орієнтацій студентської молоді О.В. Савчук виявила, що у сучасної студентської молоді спостерігається 

тенденція до переорієнтації на індивідуально та особистісно-значущі цінності. Переважна більшість 
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молоді на передній план ставить матеріальні цінності та ті, які мають значення лише в теперішньому часі і 

лише для них самих – цінності найближчої перспективи. Автор робить висновок про те, що загалом 

українська молодь схильна до аномії, авторитаризму і соціального цинізму. В умовах аномічної 

деморалізованості у молоді не формується стійка система цінностей, яка б відповідала перспективам 

демократичного розвитку суспільства [3, с. 34-37]. Аналіз соціологічних досліджень, проведених в 

України, дозволяє зробити висновок, що для молоді України притаманний такий тип ціннісних орієнтацій, 

який характерний для індивідуалістичної особистості, що орієнтується на досягнення власного добробуту, 

не надаючи достатньої уваги цінностям моралі та суспільного блага. Таким чином, ми можемо говорити 

про тенденцію до індивідуалізації особистості, її відсторонення від суспільних проблем, певну байдужість 

до майбутнього держави та світу в цілому. У час, коли не лише Україні, але і світове товариство 

зіштовхнулося із фундаментальними проблемами, що визначають майбутнє людства, така байдужість 

може мати дуже негативні наслідки. Тому усвідомлення актуальності цієї проблеми є першим кроком на 

шляху її вирішення. Звичайно, ціннісні орієнтації суспільства можуть змінюватися, тим не менше, цей 

процес відбувається, зазвичай, повільно та поступово. Сучасна українська криза суттєво впливає на 

погляди молодого населення країни. На сьогодні, в Україні спостерігається явище різкої переорієнтації на 

якісно нові ціннісні орієнтації, що можуть призвести до міжпоколінних конфліктів, дестабілізації 

суспільства та байдужості до майбутнього України.  
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ПРОЦЕС ДЕКОМУНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРАВОВИЙ БАЗИС 

 Декомунізація – термін, що на даний момент часто і голосно звучить в масмедіа та на слуху майже в 

кожного громадянина України. Спочатку до термінології. Декомунізація – система заходів, теоретична і 

практична діяльність, спрямовані на звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології в усіх 

сферах життя країни та суспільства після падіння правлячих комуністичних режимів. В Україні процес 

декомунізації має свої особливості, які виявляються у непослідовності, нечіткості державної політики 

стосовно процесу викорінення комуністичної ідеології, неоднозначність та стихійна періодичність 

ставлення населення України до комунізму впродовж останніх 25 років незалежності. Збережені 

інформаційні джерела дозволяють провести детальний аналіз процесу декомунізації в Україні у розрізі 

часу. Крах спроби державного перевороту із поверненням централізованої влади Рад в серпні 1991 p., 

розпочатий залишками верхівки керівництва СРСР із метою збереження держави і вертикалі влади в її 

колишньому вигляді, значно прискорив руйнування цілісності СРСР і відкрив шлях Україні та іншим 

республікам до реальних суверенітету та незалежності. Першим «проліском» весни декомунізації був 

законодавчий акт «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», прийнятий ВР 17 квітня 1991 

року, в якому прямо засуджувались методи керування радянської влади. Цей документ, з деякими 

поправками, чинний і до сих пір. Після затвердження Акту про незалежність України (24 серпня 1991 

року) було одразу прийнято такі документи стосовно діяльності Компартії України. 26 серпня 1991 року – 

Указ N 1435-XII «Про тимчасове припинення діяльності Компартії України» наказував припинити 

діяльність Компартії України, взяти на баланс місцевих органів влади майно Компартії, опечатати та взяти 

під охорону всі приміщення партійних комітетів до «остаточного розслідування обставин, пов'язаних з 

державним переворотом 19-21 серпня 1991 року». 30 серпня 1991 року – Указ N 1468-XII «Про заборону 

діяльності Компартії України» Діяльність партії було остаточно заборонено, а майно прийнято на баланс 

обласними, міськими, районними Радами народних депутатів. 27 грудня 2001 року ці 2 укази після 

розгляду Конституційним судом за поданням 139 нардепів ВР України були визнані неконституційними 

та втратили чинність. 4 липня 2011 року народним депутатом України Олегом Ляшком було внесено 
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проект постанови «Про заборону діяльності Комуністичної партії України». У ній наголошується, що 

новостворена 1991 року Комуністична партія України «є спадкоємницею ідей і традицій та 

правонаступницею радянської Комуністичної партії України, що діяла до незаконної заборони в серпні 

1991 року», оскільки саме це прямим текстом вказано в її статуті, всупереч тезису, яким керувався 

Конституційний суд України під час скасування дії указів N 1435-XII та N 1468-XII. А отже, діяльність 

КПУ необхідно заборонити. Після активного обговорення постанову прийнято не було. 9 квітня 2015 року 

було прийнято одразу 4 важливих законодавчих акти. Закон України «Про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» визнає, що головною першопричиною Другої світової 

війни були домовленості комуністичного тоталітарного режиму СРСР про перерозподіл 

центральноєвропейських територій із націонал-соціалістичним (нацистським) режимом Німеччини та 

взаємний ненапад (а конкретніше Пакт Молотова- Ріббентропа), визначає форми увічнення пам‘яті 

перемоги над нацизмом, встановлює День пам‘яті та примирення як одну із їх форм, визначає термін 

пам‘яток війни та зобов‘язує до їх охорони. Закон України «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» більше стосується саме дискредитації радянської 

влади через її вчинки. У Розділі І встановлюється термінологія документа, визначається список 

репресивних органів, основні засади, принципи і гарантії публічного доступу до вказаної інформації. 

Розділ II визначає правовий статус архівної інформації, вказує на окремі випадки обмежень. Розділ III 

конкретизує механізм доступу до архівної інформації. Розділ IV визначає розпорядників архівної 

інформації та створює Галузевий державний архів як відділ вже існуючого Інституту національної пам‘яті. 

У Розділі V містяться прикінцеві та перехідні положення, встановлено відповідальність за невиконання 

закону. Закон України «Про правовий статус та вшанування пам‘яті борців за незалежність України у XX 

столітті» пояснює власне цей термін, визначає кого історично необхідно вважати борцями за 

незалежність: органи влади УНР, ЗУНР, політичні парті та інші громадські організації у час існування 

УНР, ЗУНР, органи влади Української Держави (Гетьманату) – Раду міністрві УД, Малу Раду міністрів 

УД, Державний сенат УД, інші органи влади та дипломатичні представництва УД, органи влади 

Карпатської України, військові мілітарні, воєнізовані чи парамілітарні формування УНР, ЗУНР, УД. 

Законом встановлюється державна політика відновлення та збереження історичної інформації стосовно 

таких людей та визначається відповідальність за порушення даного закону. Закон також встановлює 

можливість надання соціальних гарантій чи пільг для борців чи членів їх сімей. Закон України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки» встановлює термінологію, заборону пропаганди у 

встановленому вигляді та формі, зобов‘язує державу до розслідування та оголошення інформації стосовно 

злочинів, що підпадають під дію цього закону, встановлює відповідальність за порушення, вносить ряд 

поправок до інших законодавчих актів, пов‘язаних із згадуванням та злочинами тоталітарних режимів 

стосовно українського народу. Ряд останніх законів викликав бурхливе обговорення проблеми 

декомунізації як серед населення України, так і власне законотворців та критиків – деким такі заходи були 

розцінені як такі, що обмежують свободу слова та думки. Як висновок, можна стверджувати, що процеси, 

які віддаляють Україну від комуністичного минулого, поступово інтенсифікуються, знаходячи опору у 

вигляді правового базису серед законів України.  
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БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

Для кожної людини поняття «благодійність» має своє значення. Більшість вважає, що це пожертва для 

осіб, які дійсно мають в ній потребу. Та у контексті завдань державного управління – це питання 

відповідальності за якість зворотнього зв‘язку між громадянським суспільством, керманичами і 

конкретними прошарками населення – більше того – окремими людьми. Ефективна соціальна політика є 

складовою діяльності сучасної держави, що сприяє розвитку, відтак опікування 

неконкурентноспроможними суб‘єктами суспільного життя, утримання їх шансів на суб‘єктивізацію, за 
зрозумілих умов їх перебування у об‘єктному статусі – є важливим завданням для усіх учасників – осіб, 

структур та інституцій соціальної взаємодії. Тільки так ми можемо забезпечити єдність стабільності й 
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розвитку, мати перспективу поступу суспільства загалом. Багато хто плутає поняття «благодійність» та 

«благочинність». У цих тезах я не маю змоги окремо зупинятися на нюансах різниці у визначеннях цих 

понять, до того ж за змістом їх логічно вживати як суголосні. Для кращого їх розуміння можна звернутися 

до чинного законодавства України, де детально описано різницю між ними. [1] Як би прикро це не 

звучало, але у 2012 році Україна зайняла лише 7 місце з 10 у рейтингу східноєвропейських країн, що 

брали у ньому участь. На жаль, вона посідає останнє рейтингове місце щодо виділення грошових пожертв, 

разом з Польщею займає друге місце по залученню населення до волонтерської діяльності, третє 

рейтингове місце щодо надання допомоги незнайомим. [2]. Такі показники можуть говорити лише про те, 

що українці надають перевагу власним можливостям і воліють здійснювати волонтерську діяльність 

самостійно, не передовіряючи адміністрування іншим країнам. Країна Місце в рейтингу Місце у світовому 

рейтингу Грошові пожертви, % Волонтерська робота, % Допомога потребуючим (незнайомим) 

Словаччина 1 79 37 13 31 Республіка 2 88 19 17 41 Молдова Білорусь 3 91 16 30 28 Угорщина 4 94 26 8 38 

Польща 5 94 28 8 36 Чехія 6 98 27 14 30 Україна 7 111 7 20 36 Румунія 8 119 20 4 34 Російська Федерація 9 

127 7 17 29 Болгарія 10 137 10 4 31 Разом із тим, емоційні та щиросердні – наші співвітчизники не можуть 

не захоплюватися митцями, публічними постатями, що реально заробляючи чималі кошти можуть 

відмовлятися від них на користь нужденних. Так, славнозвісний гурт ―Queen‖, що декілька років тому 

завітав в Україну, передав гонорари від концертів до фонду боротьби із СНІДОМ. Але для цього повинна 

бути наявна як політична воля (і з боку організаторів, і з боку інституцій приймаючої сторони), так і 

напрацьованість відповідних форм соціально відповідальної поведінки. З огляду на впливовість і 

розповсюдження саме мистецько-спортивного, шоубізового формату заохочення до певних поведінкових 

практик – благодійності це стосується у першу чергу – значущим видається впровадження цього 

соціального дискурсу. Якщо говорити про благодійність «від щирого серця», то зрозуміло, що її мета 

виходить далеко за межі кола рідних та близьких людей. Це діяння не за якимось наказом «зверху», і 

прибутку воно не принесе. Проте ніхто і не задумується про винагороду чи власну вигоду, а діє з власної 

ініціативи. Щоб розширити програми благодійної діяльності, потрібно збільшити інформаційно-

методичну базу країни, проводити відкриті заходи серед громадських та благодійних компаній задля 

підвищення рівня довіри, вдосконалення законодавчої бази у сфері благодійності. Сподіваємося, що такі 

заходи зроблять наш уряд компетентнішим, громадськість – більш дієвою, а український народ 

щасливішим, адже щаслива нація – сильна нація, а сильна нація – непереможна. 
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НАВЧАЛЬНА МІГРАЦІЯ СТУДЕНТІВ 

У сучасних умовах міграція вже стала невід‘ємною складовою життя суспільства і реальністю на ринку 

праці, а зростання її масштабів сприяє значним втратам цінного для України людського ресурсу. Кризові 

умови в Україні, перебування у стані військової напруги стимулюватимуть подальшу активізацію 

міграційних потоків. Все це вимагає постійного моніторингу міграційних процесів та пожвавлення 

наукових досліджень, спрямованих на оцінювання впливу міграції на стан демографічного потенціалу 

України, соціального капіталу, зниження якості людського капіталу та соціально-економічної безпеки 

країни. Незважаючи на те, що трудова міграція вже досить досліджена, проте саме область освітньої 

міграції в наукових кругах обговорюється досить слабко. Зокрема, проблеми освітньої міграції 

розглядають у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як: Е. Лібанова, А. Колот, О. Позняк, А. 

Кирчів, А Вітковской, С. Панаріна, С. Кримський, Ю. Павленко, В. Новіков, А Сіленко, В. Роік, М. Волгін, 

А. Бабіч та ін.  

Попередження негативних наслідків освітньої міграції потребує всебічного дослідження її причин, 

реальних масштабів, необхідності регулювання. Цим обумовлена актуальність теми дослідження. 

Основними мотивами освітньої міграції є: економічні фактори: - високий рівень безробіття. В Україні за 

2015 рік рівень зайнятості населення становив: у віці 15–70 років – 55,6%, а в працездатному віці – 63,4%. 

http://www.niss.gov.ua/articles/1367/
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Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15– 70 років 

становив 9,9%, а працездатного віку – 10,3% . - низький рівень оплати праці.  

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2016 р. становила 4984 грн., що в 3,4 

раза вище рівня мінімальної заробітної плати (1450 грн.). - не врегульовання соціальних проблем, 

особливо щодо житла; політичні фактори: - високий рівень корупції; - проведення антитерористичної 

операції в Україні; До причин, які спонукають молодь до навчання за кордоном, належать, передовсім, 

престижність освіти в багатьох країнах Європи та у США, перспектива отримання диплома світового 

рівня, який відкриває перспективи працевлаштування в більшості країн світу, можливість досконалого 

оволодіння іноземними мовами, а також отримання під час навчання практики роботи із закордонними 

фірмами та клієнтами - навички, які особливо цінуються при працевлаштуванні як за кордоном, так і в 

Україні.  

Для української молоді закордонна освіта є запорукою їх конкурентоспроможності на ринку праці. 

Освітня міграція може бути викликана і психологічними факторами: пошуку нових підходів реалізації 

своїх прав (на працю, на пересування, на освіту), бажання змінити спосіб життя, бажання одержання 

коштів для початку самостійного життя, пізнання світу, підвищення професійної та інтелектуальної 

компетенції. Соціально-економічні наслідки навчальної еміграції студентів можуть мати як позитивний 

так і негативний характер. Після навчання за кордоном в Україну повертаються висококваліфіковані 

спеціалісти, носії прогресивних ідей і європейських цінностей, що матиме позитивний вплив на соціально-

економічну ситуацію. На превеликий жаль навчальна еміграція має і негативні наслідки: - відтік іноземної 

валюти з країни в результаті сплати за навчання та проживання; - зменшення трудоресурсного потенціалу; 

- загострення демографічної ситуації в результаті збільшення питомої ваги вікових категорій населення. В 

умовах євроінтеграції для України гострою залишається проблема не лише забезпечення продуктивного 

використання набутих за кордоном знань для покращення інноваційних процесів, а й стимулювання 

повернення української молоді додому. Суттєві зміни в освітню міграцію вносить Болонський процес. 

Адже згідно з Болонською декларацією кожен студент українського вищого навчального закладу має, 

принаймні, півроку провчитися за кордоном. Проте були великі побоювання щодо того, чи не 

спричиниться це до прискорення відпливу талановитого студентства з України. Державна політика має 

бути зорієнтована на мінімізацію негативних результатів міжнародних переміщень тих, хто здобуває 

освіту за межами своєї країни, та використання пов‘язаних із цим вигод. На мою думку, на державному 

рівні необхідно вирішити питання щодо відшкодування коштів, які витратила держава на підготовку 

кадрів, які мігрували.  
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ОНТОЛОГІЧНІ СУПЕРЕЧНОСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО 

ПОРЯДКУ В СУСПІЛЬСТВАХ ПІЗНЬОГО МОДЕРНУ 

Суперечливі соціальні зміни початку ХХІ століття у економічній сфері (глобальна економічна рецесія і 

фінансова криза), у сфері політичного життя (криза моделей ліберально-демократичного та соціал-

демократичного соціального устрою та управління), у сфері соціокультурних процесів (криза ідеології 

мультикультуралізму) засвідчують про актуальність пошуку нових шляхів гуманізації суспільного життя. 

Важливо підкреслити, що глибинною підставою поглиблення кризових явищ сучасного суспільного життя 

є зміна інтегративних домінант між колективними та персоніфікованими соціальними практиками, 

внаслідок чого суспільства в умовах глобалізації набувають якісно нових ознак структурної диференціації 

та ідентичності. Сучасних соціологів-теоретиків. вже не можуть задовольнити класичні тлумачення 

суспільства як «продукту взаємодії людей» (К Маркс) чи «цільового союзу індивідів» (М.Вебер). Саме 

тому доволі поширеною радикальною концептуальною реакцією відомих соціологів (А.Турен, Дж.Уррі, 

М.Вотерс, У.Бек та ін.) є різноманітні докази стосовно важливості відмови від використання самої 

категорії «суспільство» як фундаментальної абстракції соціологічної теорії. Зазначимо, що онтологічними 

підставами формування та утвердження такої позиції визнається процес глобалізації, який призводить до 
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деформації та руйнації механізмів функціональної автономності та ресурсної самодостатності сучасних 

суспільств як держав-націй. Проблема існування і співіснування різних суспільних об‘єднань, спільнот і 

держав ніколи не втрачає своєї актуальності, як для суто ідеологічних спостережень, так і для наукових 

досліджень. Сучасний світ перед очима вчених постає як структурована цілісна і стабільно відтворювана 

реальність, яка в своїх домінантних онтологічних та символічно-віртуальних проявах, як ми вважаємо, 

виступає як глобалізована полікультурна. реальність суспільств пізнього модерну.. Зазначимо, що 

«полікультурність» (мультикультуралізм) – термін, яким визначається здатність певної суспільної системи 

забезпечити співіснування різних за своїм статусом соціальних груп та спільнот, які розрізняється за 

ознаками мови, віри, традицій, культів, історії, архетипів, епосів, цінностей, ставленням до досягнень і 

поразок, міфів та ідеологем. Культурні відмінності між такими спільнотами, на перший погляд, можуть 

визначатись як несуттєві та незначні. Саме тому у державних суб‘єктів прийняття політичних рішень 

виникає спокуса спрощеного ставлення до проблем, конструктивне вирішення яких може реально сприяти 

забезпеченню мирного, ненасильницького співіснування у межах конкретної країни різних етнічних, 

вікових, гендерних, релігійних професійних, територіальних угруповань. В останні десятиліття в усьому 

світі глобалізаційні процеси спричинили появу альтернативних реакцій на культурну універсалізацію і 

вестернізовану уніфікацію. Чимало людей сприймають ці процеси як позитивний шлях формування нової 

глобальної цивілізації, проте багато людей реагують негативно. Вони чинять опір культурній глобалізації, 

наполягаючи на пріоритеті унікальності своєї культури, на патріотизмі і самодостатності своєї держави. 

Між цими орієнтаціями відбуваються постійні зіткнення: у сфері ідеологій – спори, дискусії; у сфері 

реальних відносин – чвари, бійки, і навіть війни. Вочевидь, важливо враховувати ту обставину, .що 

природа стосунків в полікультурних суспільствах є реально і потенційно конфліктогенною. Саме тому 

перед науковцями постає важливе завдання наукової ідентифікації змісту певних онтологічних 

суперечностей конфліктогенного характеру, які стабільно відтворюються в соціальних взаємодях 

полікультурних суспільств. По-перше, важливо завернути увагу на специфічне коло суперечностей, які 

формують в суспільстві, в конкретному регіоні, в містах та селах атмосферу соціального невдоволення. 

Найбільш виразним і розповсюдженим проявом такої атмосфери є висловлювання «понаїхали». Відомо, 

що таке соціальне невдоволення може перетворюватись в реальне фізичне, насильницьке протистояння, 

але ж досвід життя багатьох суспільств показує, що цілком можливим є багаторічне толерантне ставлення 

до присутніх інших культурних спільнот. По-друге, важливо також спеціально підкреслити, що деякі 

конфронтаційні імпульси, безперечно, є і в ціннісних вимірах традиційних ідентифікаційних практиках. 

Так, наприклад, цінність людського життя не підлягає сумнівам, але є ще цінність гідності різних етносів, 

цінність честі, цінність подвигу, цінність жертви і т.п. Цінність державної єдності суперечить цінності 

права меншості на самовизначення. Конвенціональний ресурс цих ціннісних паралелей, на жаль є 

мінімальним. По-третє, ще більш помітними є онтологічні суперечності як соціальні наслідки ідеологічної 

конфронтації Важливо підкреслити, що для країн пострадянського простору, зокрема, для України фактор 

поширення впливу ідеології «русского мира» має небезпечні багатоманітні конфліктні прояви, які до того 

ж в останні місяці ще ускладнюються станом неоголошеної війни з боку сусідньої держави. 
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СЕПАРАТИЗМ ЯК СУСПІЛЬНО - ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ І ЗАГРОЗА ДЕРЖАВНІЙ ЦІЛІСНОСТІ 

УКРАЇНИ 

Сьогодні термін «сепаратизм» чи «сепаратистський рух» є часто вживаним щодо актуальних подій 

політичного простору, це стосується усього медійного представництва останнього і виокремлюється як 

ключове питання для українського суспільства. Але що ж таке сепаратизм і чому в Україні його 

ототожнюють з тероризмом? В історії відомі приклади сепаратизму, які призвели до розколу однієї 

держави та утворення низки інших, зокрема сепаратизм зіграв ключову роль у розпаді Югославії, 

Чехословаччини, Австро-Угорщини, СРСР та ін. Із збільшенням кількості суб‘єктів економічного, 

політичного, культурного руху світової спільноти, загострюються і протиріччя у форматах і способах 

задоволення ними своїх інтересів та потреб. Наразі, вже не тільки релігія, етнічні ознаки виступають 

підґрунтям розколу – як це було завжди у історії людства; територіального відділення прагнуть за 

ідеологічними й економічними ознаками і, не зважаючи на наявність уже розроблених міжнародною 

практикою форм легітимного волевиявлення (референдуми), сучасні сепаратисти вдаються до терору. 

Відтак, це явище набуває нових, вкрай небезпечних характеристик, оскільки очільники таких рухів та їх 

поплічники усе менше опікуються конструктивними вимірами, що їх могли б привести перемови. 

Напроти, вони не беруть на себе відповідальність за адекватність дій, ані щодо свого власного населення, 



329 

 

ані щодо відкритого чесного позиціонування своїх інтересів у міжнародних контекстах. Підкреслюючи, 

що сепаратизм стає суттєвою мегатенденцією сьогодення,наші дослідники зупиняються на його 

визначенні (від лат. separatus – окремий) як на прагненні певних груп або прошарків населення до 

відокремлення частини держави з метою створення нової самостійної держави, отримання широкої 

автономії або ж відходу до складу іншої країни[1]. Цілісність і недоторканість території держави має 

безпосереднє відношення до її можливостей проводити самостійну політику, відтак, публічні заклики до 

розколу, не кажучи вже про дії, що можуть рахуватися як сепаратистські, підлягають, у відповідності до 

нашого законодавства (ст.109,110 Кримінального Кодексу України) судовому переслідуванню. Але 

територіальний вимір сепаратизму стає усе більше мікшованим, заплутаним та невизначеним, він, власне, 

перетворюється на засіб тиску і дестабілізації ситуації в країні загалом, набуття політичних вигод 

окремими представниками само призначеної еліти за рахунок спекуляції на ними же спровокованих 

економічних негараздах, залякуванні населення, маніпуляції його свідомістю. Незалежна Україна 

зіткнулася з явищем нового, так званого «терористичного сепаратизму» на початку 2014 року, коли 

проросійські радикально налаштовані та, без сумніву, завчасно підготовлені групи населення методом 

відкритих демонстрацій, заворушень та масових сутичок намагалися розколоти Україну та спричинити 

колапс в країні [2]. Поєднання визначень сепаратизм та тероризм, є невипадковим,оскільки і у самій 

соціальній практиці ці явища пов‘язані, адже нагнітання страху через декларування, здійснення, 

провокацію насильницьких дій, проти моральні (шантаж включно) засоби досягнення політичних цілей – 

тобто, усе те, що асоціюється з терором, має місце при налаштованості певних осіб, груп людей на розкол 

певної єдності, територіальної цілісності зокрема. Створення так званих ДНР і ЛНР на Сході України та 

анексія Кримського півострова є результатом терористичного сепаратизму та за підтримки Російської 

Федерації. Ведення політики сепаратизму на українських землях приносить користь державі – агресору, 

причому, головним чином, як засіб формування мобілізаційної моралі власного населення, коли його 

активність спрямовується деструктивним чином. Багато важить і спотворене ведення економічного обміну 

– розквітає контрабанда, розповсюджуються відповідні моделі протиправної поведінки, формуються 

особистості антисоціального штибу. На окупованих територіях використання інформаційних технологій 

та ЗМІ, що підвладні Росії сприяє поширенню сепаратистських настроїв, тому що інформація, яка 

надходить до населення не дає реального відображення подій, а возвеличує заслуги та переваги нового 

незалежного суспільства ДНР та ЛНР і засуджує події, що відбуваються на українських землях [3]. Тому, я 

вважаю, що необхідно протидіяти сепаратизму комплексно: від контрпропагандистських дій до 

прискорення реформування українського суспільства, його економічних, культурних, а, відтак, і 

політичних успіхів.  
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ПОЛІТИЧНІ РЕВОЛЮЦІЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ – ПОШТОВХ ДО РАДИКАЛЬНИХ ЗМІН? 

За період існування українського народу противники незалежності і самоуправління, що проживали на 

території сучасної України, часто намагались пригнітити прагнення суспільства на власну думку. 

Більшість політичних лідерів, що стояли на чолі держави, не змогли протистояти тиску з боку населення і, 

як наслідок це призвело до негативного ставлення народу та виникнення революцій. Таким же чином, на 

теренах сучасній Україні пройшли три масштабні протести проти політичних дій влади нашої країни. 

Перша, відбулася на початку жовтня 1990 року, на нинішньому Майдані Незалежності (минулій площі 

Жовтневої революції), революція, на якій студенти почали голодування з метою не допустити підписання 

нового Союзного договору. Ця подія ввійшла в історію незалежної України і світу та отримала назву 

«Революція на граніті». З метою підтримки мітингувальників на страйк вийшли всі вищі навчальні 

заклади Києва. Молодь заблокувала рух транспорту, оточила Верховну Раду, окупувала корпуси 
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Університету ім. Шевченка. Схожі акції пройшли в багатьох містах України, зокрема, Луганську та 

Львові. Через великий громадський тиск, влада була вимушена надати студентам годину прямого ефіру на 

телебаченні. На заклик молоді відреагувало багато однодумців, і наступного дня до протесту були готові 

долучитися не тільки вищі навчальні заклади, а й заводи і фабрики. Як висновок, можна сказати, що 

протестуючі досягли мети і влада була вимушена задовольнити їх вимоги, уникаючи радикальні наслідки. 

Але це був не останній вияв незадоволення народу владою. Наступним масовим протестом стала 

Помаранчева революція, що почалася 22 листопада 2004 року. Вона представляла собою кампанію 

загальнонаціональних мітингів і інших акцій непокори з боку народу в Україні. Революція була 

організована і проведена прихильниками Віктора Ющенка, основного кандидата від опозиції на посаду 

президента у грудні 2004 року, після оголошення попередніх результатів, за якими переміг його 

супротивник — Віктор Янукович. Країна розділилась на два табори: перший об‘єднав центральні та 

західні регіони країни на підтримку Віктора Ющенка; об‘єднанні схід і південь прийняли сторону Віктора 

Януковича. Результатом стала радикальна Конституційна реформа, на підставі якої став можливим 

повторний тур президентських виборів, що раніше не передбачався законодавством. Була обмежена влада 

президента, а частина його повноважень передана кабінету міністрів та парламенту. Та революція, що 

розпочалась 21 листопада 2013 року і несе назву Революція Гідності, мала набагато більші масштаби і 

наслідки не тільки для населення нашої країни, а й для світової політики в тому числі. Революція гідності 

або Єврореволюція, була виявом народу до волі і свободи слова, які пригнічувались зі сторони влади. 

Вона була викликана різким відходом керівництва країни від поставленого курсу на Європейську 

інтеграцію та подальшою повною зміною намірів. Основною з причин вважається надмірне зловживання 

посадовим становищем тодішнього президента Віктора Януковича та наближених до нього людей. Також 

були присутні інші аспекти соціального напруження, які визначались невдоволенням населення через 

зростаючу політичну корупцію та цинізм відносно народу, що проявлявся в повній байдужості щодо 

суспільно значимих питань. Наслідки мали масштабний характер і не контрольовану силу: тисячі 

загиблих; руйнування економіки та інфраструктури країни; погіршення міжнародних відносин. 

Проаналізувавши політичні революції, які відбувались протягом існування незалежної України, можна 

зробити висновок, що дії влади ставали дедалі радикальнішими по відношенню до громадян. 

Простежується зміна ставлення до народу, від мирного вирішення політичних непорозумінь в країні, до 

застосування зброї проти населення.  

Список літератури: 

1. Інтернет ресурс / http://www.depo.ua/ukr/politics/geroyi-revolyutsiyi-na-graniti- 25-rokiv-potomu-

02102015120700  

2. Кульчицький С. В. Помаранчева революція / Станіслав Владиславович Кульчицький., 2005. – 368 с. 

 

Третяков В.Д. (м. Київ) 

vladislavtretyakov95@gmail.com 

ПОЛІТИЧНІ ВЗАЄМОВІДНОCИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА УРЯДОМ США 

У роки Другої Світової війни Сполучені Штати Америки не мали ніякого уявлення про Україну. 

Американський уряд вважав нашу країну, як складову частину своєї політики відносно Росії. Офіційне 

прийняття нашого народу відбулося 25 грудня у 1991 році опісля розпаду соціалістичних держав. Уряд 

США прийняв Україну суверенною країною. На мою думку, поштовхом до українсько-американських 

відносин стало прийняття фінансової допомоги у масштабі 330 млн доларів від Конгресу США в межах 

закону про допомогу закордонним країнам. У свою чергу після прийняття рішення Україною стосовно, 

відмови збереження ядерної зброї відбулась перебудова політичних відносин. Обидві сторони погодились 

поширити на Україну дію Генеральної системи преференцій (ГСП), і заразом сприяти у наданні підтримки 

у національному контролі за експортом Української держави. Наступним періодом у налагодженні 

українсько-американських стосунках відбувся приїзд тодішнього Президента нашої країни Леоніда Кучми 

у Сполучені Штати в листопаді 1994 року. Під час дружнього візиту було укладено один з визначальних 

актів у двосторонніх відносинах - «Хартію українсько-американського партнерства, дружби і 

співробітництва». У відповідь на візит Леоніда Кучми, Президент Сполучених Штатів Білл Клінтон 

вирішив відвідати українські землі у 2000 році. Під час свого гостювання, він підтвердив готовність 

Американського уряду до зміцнення товариства поміж сторонами. Подією, яка сприяла зміні 

взаємовідносин, став терористичний напад на Американську державу, 11 вересня 2001 року. Україна 

наважилась взяти участь, і погодилась забезпечити дозвіл для перельоту над її земельним простором 

збройним силам Сполучених Штатів і надавати право посадки. Пізніше після закінчення виборів у 

http://www.depo.ua/ukr/politics/geroyi-revolyutsiyi-na-graniti-%2025-rokiv-potomu-02102015120700
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президенти США, у 2004 році уряд нашої держави у напрямку зовнішньої політики проголошує курс на 

подолання негативних наслідків «маятникової дипломатії» і встановлення конкретних європейських 

зовнішньополітичних пріоритетів. Вашингтон належним чином оцінив зміни, що надалі вплинули на 

політичний діалог із Києвом. 19 грудня 2008 року Україна уклала важливий акт, а саме «українсько- 

американську Хартію про стратегічне партнерство». Після приходу до влади нового президента США 

Барака Обами його штат зосередився на розвинення взаємовідносин серед громадянами Америки і 

Українцями, а також активізації культурного обміну країн. Узагальнюючи, можна зробити висновок, що 

на сьогоднішній день політична еліта України та суспільство сприймає Сполучені Штати, як політичного 

партнера та союзника, здатного прийти на поміч у разі необхідності, так і взірця кращого життя, 

владоустрою. Тож потрібно докладати більше зусиль для зміцнення взаємовідносин між нашими 

країнами. Особливу увагу треба звернути й на те, що 8 листопада 2016 рокув США відбулись вибори, за 

результатами яких, перемогу одержав представник республіканської партії Дональд Трамп. Важливість 

ситуації пояснюється тим, що саме цей історичний вибір може започаткувати нову віху політичних 

взаємовідносин між Україно та США. Будемо сподіватись, що співпраця з новим президентом, покращить 

стосунки між нашими країнами. 

 

Федорюк Д.О., Скринська О.С. (м.Київ)  

fedoriuk_dm@ukr.net, Sasha-aevum@ukr.net 

ВПЛИВ ПОЛІТИКИ КРАЙНІХ ПРАВИХ ПАРТІЙ КРАЇН ЄВРОСОЮЗУ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЮ 

УКРАЇНИ 

Закладений в Конституції України євроінтеграційний напрямок передбачає тісну співпрацю української 

влади з державами-членами Європейського Союзу (ЄС). Курс на європейську інтеграцію був обраний з 

метою здобуття Україною економічної та політичної незалежності в якості демократичної держави. Для 

того, щоб вступити до ЄС, країна-кандидат має відповідати Копенгагенським критеріям [1], проте ЄС 

залишає за собою право визначати чи готовий він прийняти нових членів. Вирішальне рішення має 

прийняти парламент кожної держави, що входить до складу ЄС. Саме тому важливим є те, яка партія має 

більшість в парламенті кожної з таких держав. Для України важливим є не тільки досягнення рівня, 

закладеного в Копенгагенських критеріях, але і те, яка політика здійснюється державами-членами ЄС. На 

фоні проблеми з біженцями та економічної кризи зростає популярність консервативних та крайніх правих 

партій в державах ЄС, які проявляють євроскептичні настрої та консерваторські погляди. В той час як ліві 

партії прихильні до невійськових методів, співпраці з іншими державами та наголошують на важливості 

добробуту інших країн для добробуту їх власної, праві партії виступають більш агресивно та 

односторонньо в зовнішній політиці та надають перевагу тим питанням, які безпосередньо стосуються 

добробуту їх країни [2]. Праві надають перевагу мінімальному втручанню держави в економіку та 

прихильні до концепції саморегулювання ринку, тоді як ліві наполягають на активному втручанні та 

перерозподілі доходів. За останнє десятиріччя помітною стає зростаюча тенденція підтримки крайніх 

правих партій, які опираються в своїй політиці антиімміграційну та націоналістичну політику. Успіх на 

виборах до Європарламенту Австрійської партії свободи, Шведських демократів, Національного Фронту у 

Франції та інших аналогічних партій по всій Європі, ставить під питання рівень європейської демократії 

та проекту по розширенню ЄС як такого в майбутньому. Політика крайніх правих в питаннях міграційної 

та націоналістичної політики може сповільнити або навіть повністю зупинити процес асоціації України з 

ЄС. Фундаментом ідеології ультраправих партій є націоналізм. На їх думку демократія та свобода 

можливі лише в однорідному суспільстві, саме тому вони наполягають на культурній асиміляції або на 

відстороненні від незгідних взагалі. Принципом крайніх правих виступає принцип «національної 

переваги», згідно з яким всі блага, добуті та вироблені в країні, повинні діставатися лише її громадянам. 

Виходячи з того, що достатньо голосу «проти» лише однієї держави-члена ЄС для того, щоб відхилити 

асоціацію держави-кандидата, то зростання популярності ультраправих партій в країнах-учасниках несе 

загрозу подальшому процесу євроінтеграції України. Хоч і згідно з теоретичною моделлю партійного 

змагання ультраправі партії не можуть претендувати на більшість в парламенті [3], варто брати до уваги, 

що сучасні крайні праві визнають демократичну систему і добиваються влади через мирні демократичні 

вибори. Будучи популістськими, ці партії діють маніпулюючи масами та висвітлюють себе антиетистами 

на противагу консерваторам. Вони мають сильних лідерів та схильність до гучних медійних заяв. 

Можливість приходу до влади популістських лідерів яскраво продемонстрована результатом виборів в 

Сполучених Штатах Америки. Націоналізм - характерне явище для Європи, яке є наслідком історії, 

економічної та соціальної обстановки. Ультраправі партії існували ще з моменту утворення Євросоюзу та 

завжди були невід‘ємною частиною політичної системи. Ступінь підтримки їх населенням змінюється 
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залежно від ситуації в державах-членах ЄС. На сьогодні проявляється тенденція збільшення впливу 

радикальних правих партій внаслідок складної соціоекономічної ситуації в ЄС. Збільшення впливу 

ультраправих може призвести до уповільнення процесу асоціації України з ЄС, що потрібно враховувати 

на шляху до євроінтеграції як українському народові, так і владі.  
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РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ФУНДАМЕНТ МІЦНОЇ ДЕРЖАВИ 

Чи можливо було уникнути сепаратизму на сході України? Чи можуть події, які нещодавно відбулись на 

сході України, відтворитися на заході нашої держави? Регіони країни є фундаметном держави. Те, що 

відбувається в регіонах формує динаміку політичних і соціально-економічних процесів у державі. Тож 

зрозуміло, що регіональна політика повинна бути побудована з урахуванням багатьох економічних і 

соціальних факторів, значних відмінностей між регіонами. Після останніх подій в Україні була прийнята 

низка законів націлена на децентралізацію влади. Політика сильної децентралізації або слабкої 

центральної влади та регіональний сепаратизм,як на мене ,мають дуже тонку межу. Сепаратизм 

активізується тільки при певних умовах, це своєрідний прояв захисної реакції частини суспільства на 

процеси в державі, які їх не вліштовують. В України були усі передумови для винекнення сепаратизму. 

Якщо подивитися на новітню історію, то ми же вже побачимо бажання віддилитися деяких регіонів.  

Відомий прояв регіонального сепаратизму на сході був на початку 1990 років, ідея відродження Донецько-

Криворізької республіки,що існувала незначний час у 1918 році. На початку української незалежності 

заявив про себе й закарпатський «русинський» сепаратиз. Через 25 років майже нічого не змінилось. На 

території України існує кілька регіонів з різкою національною поляризацією. Так, етнічні українці не є 

однорідною групою, і між галичанами і мешканцями Донецького регіону різниця більша, ніж між 

донецькими українцями і росіянами. Різниця тут не лише мовна: важливу роль відіграють й історичні 

події (перебування регіону під владою Австрії або Росії), соціальні характеристики (рівень урбанізації або 

індустріалізації), етнічний склад населення ,наявність кордонів з Росією або ЄС. 

Я вважаю ,що остаточно розділення України на схід і захід відбулось на виборах 2004 року. Все це ще раз 

підтверджують тезу С. Хангтінгтона, який наполягає на тому, що лінія розділення на європейську та 

євразійську цивілізації проходить по Україні, розділяючи її на уніатській Захід та православний Схід. При 

аналізі сепаратиських практик можна стверджувати,що підставою для них не були якісь потужні 

регіональні рухи чи організації, які б спирались на підтримку населення. Мені здається, що 

найважливішим чинником активізації сепаратизму на сході стала наявність зовнішніх союзників та їх 

відносна сила у порівнянні з державою. Тож моя думка однозначна ,без грамотної політики центру,а 

нажаль такої не було, уникнути бажання людей відділитися було не можливо.  

Забагато факторів «для» сепаратизму, ніж «проти». Це насамперед дії попереднього президента, 

неосвіченість переважної частини населення, підтримка зі сторони Росії, дезінформація у СМІ,історичні 

фактори і ще багато іншого. На заході інша ситуація,мені здається за роки незалежності вони вже 

змирилися з думкою єднання України і готові працювати на благо всієї країни. Тим більше підтримки і 

заохочення з за кордону вони не мають.  

Сьогодні питання регіональної політики і виникнення елементів регіонального сепаратизму дуже гостро 

стоять на порядку денному багатьох розвинених європейських держав. Бельгія, Італія та Данія це країни, в 
яких основним джерелом сепаратизму є економічні чинники. Через нерівномірний економічний розвиток, 

http://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/774
http://www.cesruc.org/uploads/soft/130221/1-130221191A6.pdf
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більш розвинені регіони намагаються отримати більше повноважень в економічній сфері або 

відокремитися.  

У Великій Британії сепаратистські настрої поширені у Шотландії та Північній Ірландії. У Шотландії 

навіть відбувся референдум на якому було поставлено питання «Чи повинна Шотландія стати незалежною 

державою» але 55,3% відповіло «ні» . Королівство Іспанія, яке є унітарною державою, також зараз 

намагається подолати відцентрові тенденції, що склалися у Країні Басків та Каталонії. Як бачимо прояви 

сепаратизму виникають у багатьох країнах Європи і не тільки. Вирішити це питання з вигодою для обох 

сторін, держави та регіону який хоче відділитися, не спромоглась ще жодна країна. 

 

Ціпцюра Т.М. (м.Київ)  

ms.tatyana97@mail.ru 

СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА ТА ЙОГО ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ 

Зі значними змінами в світі, зокрема і в Україні завжди є непостійним становище учасників в політичній 

ієрархії. Це обґрунтовано різним ступенем і можливістю впливати на соціальні зміни та приймати важливі 

рішення. І навіть всередині такої «еліти» є окремі її представники, які відрізняються від інших тим, що 

переважно саме вони мають найвагоміший вплив на суспільство. Отже, особистість, яка постійно впливає 

на соціум, державу або ж інші формування, та її вплив є вирішальним має назву - політичний лідер. 

Зважаючи на інші форми лідерства, можна зазначити, що саме політичне є найширше та являється 

найвищою і найбільш "всеохоплюючою" формою влади. А влада в свою чергу – головна ознака лідерства. 

Головними складовими цього поняття є: вміння лідера знаходити правильні рішення, та точно оцінювати 

ситуацію яка поставлена перед суспільством, мати вплив на свідомість і дії окремих індивідів або всього 

соціуму, аби вміло мобілізувати їх для виконання будь-яких завдань [1]. Лідери завжди зобов‘язані мати 

соціальну, психологічну і емоційну опору в соціумі, який за ними слідує. З цього і випливає, що лідерство 

відображає об'єктивну необхідність в організації сукупної діяльності людей. Сучасна політологія виділяє 

безліч дефініцій поняття "політичне лідерство": - це влада, яку здійснює один або декілька осіб, що має на 

меті спонукати до дій членів суспільства; - це відносини між індивідами в процесі певної сумісної 

діяльності, в результаті чого одна особа має перевагу, та її воля домінує над іншими; - це постійний 

законний вплив осіб, які мають владність в соціумі, групах або організаціях; - це символічна спільність і 

зразковість груп політичної поведінки, які мають здатність на реалізацію суспільних інтересів через вплив 

на них влади [2]. Звісно ж, лідерство має свої функції, тобто основні шляхи його діяльності. Кількість 

таких функцій завжди змінюється залежно від певних факторів: політичного режиму країни, типу 

суспільної культури та його зрілості, рівня життя населення та ще багато чого. Таких функцій є безліч, 

проте вчені найчастіше виділяють саме такі, загальнозначущі: 1) Інтегративна - лідери покликані 

узгоджувати і об'єднувати інтереси різних соціальних груп в одну єдину ідею, та зберегти при цьому всі 

спільні цінності. Якщо суспільство реагує напружено і негативно на такі зміни, це означає слабість 

реалізації цієї функції лідером; 2) Орієнтаційна - лідер на практиці має досягти певної гармонії інтересів 

соціуму, при цьому враховуючи їх цілісність, політичний курс, усі тенденції і напрями розвитку світового 

соціуму. 3) Інструментальна - політичним лідером пропонується певний механізм, яким він буде 

керуватись при здійсненні своєї програми, а саме які ресурси будуть використовуватись коли лідер буде 

приймати важливі політичні рішення. Таким чином, суспільство буде попереджене про те, які способи 

будуть використовуватись при здійсненні політичної влади. 4) Мобілізаційна - лідер, за допомогою 

прихильності до нього, його харизми та підвищення натхнення населення різними способами, створює 

економічні чи будь-які інші стимули, якими згодом зможе маніпулювати задля глибоких перетворень 

всередині держави. 5) Комунікативна - прагнення лідера в забезпеченні стійкої форми самоорганізації в 

політиці. Він налагоджує тісні контакти з суспільством, громадянами та різними організаціями. 6) 

Функція соціального арбітражу і патронажу - популярна в країнах, котрі мають пряму залежність від 

конкретних особистостей у владі. Лідер є символом справедливості, легітимності, правопорядку, 

громадянського захисту від свавільності чиновників та порушень прав, свобод та інтересів громадянства. 

7) Функція легітимності політичного порядку – ця функція здійснюється лідером в державах де є 

тоталітарний та авторитарний політичний режим. Вона характеризується необхідністю обґрунтування 

законності режимів які існують та діють в країні. Зазвичай в такому суспільстві постать лідера 

обожнюють та беззаперечно виконують всі його вказівки [3]. Отже, в сучасному світі, а безпосередньо в 

Україні, постійно трансформуються всі сфери життя. І не виключенням є політичне життя. Також 
змінюється поняття лідерства та його функції, відповідно до цих нових тенденцій сучасного світу. Проте 

незмінним залишається те, що в першу чергу такі люди як лідери, мають розумно та правильно впливати 
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на свідомість і дії суспільства, належно справлятися зі своїми завданнями та відповідати своєму статусу. 

Адже за хорошим лідером – обов‘язково будуть слідувати.  
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ПАРТІЇ ТА ІДЕОЛОГІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ 

На сьогоднішній день в українському парламенті партії мають досить нечіткі ідеологічні позиції та 

вподобання, не маючи певної ідеологічної приналежності, вони приймають рішення, які ідуть в розріз самі 

з собою, в той же час, в багатьох провідних парламентах світу, ідеологічна складова партії формує чи не 

найважливіший фактор в прийняті важливих постанов, тому ідеологія відіграє дуже значну роль в 

прямолінійності партійного вектору, який в свою чергу посилює стабільність в житті суспільства. Не 

дивлячись на велику кількість зареєстрованих в Україні партій, лише одиниці мають певну 

сформульовану політичну направленість. Більшість з них змінюють свій ідеологічний вектор в залежності 

від політичного становища, балансуючи між трьома фундаментальними ідеологіями: лібералізмом, 

соціалізмом та консерватизмом, тому стає зрозуміло звідки та чому з‘являються протилежні за змістом 

рішення, адже деякі партії обирають принципи тієї ідеології, основні гасла якої актуальні для суспільства 

на цей час. Так само і деякі народні обранці за короткий період часу можуть змінити свою політичну 

орієнтацію, переходячи з партії в партію, не дотримуючись ідеологічних чи партійних вподобань, а 

виходячи з своїх певних корисливих інтересів. В Україні й надалі зберігається тенденція з 

персоніфікацією партій, тобто у багатьох партій є певна політична особа. Коли проводяться вибори 

більшість голосує саме за цю персону, а потім вже за саму партію її погляди та ідеологію, ім‘я цієї особи 

часто фігурує у назві партії, тому коли в Україні лідер певної політичної сили втрачає кредит довіри 

громадян, його партія також втрачає своїх прибічників. Яскравим прикладом персоніфікації є позачергові 

вибори народних депутатів Верховної Ради України, які відбулися в 2014 році. В них велика кількість 

партій намагались залучити до своїх лав відомого воїна антитерористичної операції чи командира 

батальйону, тому що партійні лідери розуміли що завдяки їх популярності можна підняти свої рейтинги. 

Зазвичай майбутні народні обранці під час передвиборчої агітації, дають нечіткі, загальні обіцянки, які не 

рідко суперечать один одному та використовують водночас гасла різних ідеологій, все лише для того щоб 

кількісно збільшити свій електорат, але під час своєї каденції сучасний український народний депутат не 

рідко зраджує навіть тим суперечливим принципам та ідеологічним вподобанням, які він виражав під час 

виборів, тому що не хоче викликати народного невдоволення, яке станеться із-за результатів слідування 

певних поглядів обраної ним та його виборцями, а отже це призведе до втрату електорату. Якщо 

розглянути європейську практику то можна побачити низку відмінностей - не один раз партії ставали 

прибічниками радикальних реформ чи законопроектів виходячи з партійної ідеології, депутати 

європейських парламентів не бояться народного невдоволення за такі рішення адже вони знають, що їх 

електорат розуміє за яку ідеологію він голосував. Таким чином можна наштовхнутися на думку що у 

відсутності в українських партій стабільної приналежності до певної ідеології також винний електорат, 

який більше покладається на передвиборчі обіцянки, ніж на свої ідеологічні принципи. Але вище сказана 

ситуація була не завжди. В пострадянські часи в Україні була ідеологічна боротьба, між колишніми 

комуністами та консерваторами, а це означає що за час років української незалежності відбулася певна 

трансформація важливості ідеологічної складової партій, вона знецінилась, це сталося із-за розчарування 

громадян, яке відбувалося на фоні економічних та політичних криз. На сьогоднішній день більшість 

громадян хочуть політичної стабільності та кращого економічного становища. Виборці обирають партії, 

які маніпулюють цими поняттями, тому навіть і не дивно, що в передвиборчій агітації певних політичних 

сил водночас є взаємовиключні пункти про радикальні реформи і про стабільність. Щоб позбутися цих 

маніпуляцій необхідно виховати у виборців політичну та соціальну грамотність. Тоді зможуть утворитися 

http://nicbar.ru/theoria_politiki6.htm
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партії зі справжніми ідеологіями, а на їх фоні розпочнуться дійсні, а не популістичні реформи, завдяки 

яким Україна покращить своє економічне та політичне становище. Отже, створення справжніх партій, зі 

своїми політичними векторами, а також створення в парламенті декількох протилежно різних ідеологій, 

буде на користь українському суспільству. Для досягнення цієї мети українцям необхідно бути політично 

зрілими, та відповідальними перед своїм вибором. 
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КОНЦЕПТ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО» В ПРЕДВЫБОРНЫХ ПРОГРАММАХ 

КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ 1999-2014 ГОДОВ 

С того момента, как Украина получила статус независимого государства, она стала стремиться к 

преобразованию в государство демократическое в западноевропейском и американском понимании. В 

связи с тем, что демократизация является официальной политикой на протяжении всего периода 

независимости, и с тем, что большая часть общества поддерживает демократизацию режима и принятие 

т.н. демократических принципов (вне зависимости от того, что под этим понимается в теории и самим 

человеком), упор на продолжение (или долгожданное начало) демократических изменений используется в 

программах практически всех кандидатов на пост президента Украины, причем вне зависимости от 

идеологической направленности кандидата и его партии (если он от таковой выдвигается). Концепт 

«гражданского общества» является важной частью теории демократии, и развитие гражданского общества 

ставится как одна из обязательных задач при построении демократического государства. С этой точки 

зрения актуально проследить, используется ли концепт в предвыборных программах кандидатов в 

президенты Украины, и, если да, то играет ли он какую-то значимую роль в них. Целью исследования 

является определение роли и места концепта «гражданское общество» в предвыборных программах 

кандидатов в президенты Украины 1999-2014 годов.  

Объектом работы выступает политический дискурс Украины, предметом – предвыборные программы 

кандидатов в президенты Украины как жанр политического дискурса Украины. В качестве метода 

исследования использован контент-анализ в рамках когнитивного подхода к изучению дискурса и 

постструктуралистского направления дискурс-анализа. Стоит отметить, что в данном исследовании нет 

задачи рассматривать гражданское общество, исходя из какой-то определенной позиции по его поводу; 

оно берется только как языковая единица (и одновременно – единица дискурса), наполненная 

максимально общим смыслом. В общем виде, гражданское общество понимается как сфера общения, 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления свободных индивидов на основе добровольно 

сформированных ассоциаций, которая защищена необходимыми законами от прямого вмешательства и 

регламентации со стороны государства, и в котором превалируют гражданские ценности [1]. Для 

проведения анализа использования концепта «гражданское общество» в предвыборных программах были 

исследованы предвыборные программы кандидатов в президенты Украины 1999-2014 годов.  

В качестве материалов были выбраны предвыборные программы кандидатов, которые получали более 5% 

голосов на первом туре выборов президента Украины. По итогам анализа можно сказать, что концепт 

«гражданское общество» как в варианте данного словосочетания, так и в вариантах словосочетаний и 

фраз, которые могут выражать отдельные явления, в совокупности представляющие собой «гражданское 

общество» в общем понимании, присутствует в предвыборных программах кандидатов в президенты 

Украины, хотя и не во всех. Больше чем в трети материалов концепт «гражданское общество» вообще не 

рассматривается кандидатами как значимый для избирателей, и в таком же количестве случаев он 

упоминается косвенно. Динамика использования концепта также не наблюдается: если говорить об 

использовании по каждым выборам, то в 1999, 2004 и 2014 какие- либо отсылки к этому концепту 

присутствовали в 3 из 5 программ, в 2010 – в 4.  

Получается, что, хоть концепт «гражданское общество» и используется в части предвыборных программ 

кандидатов в президенты Украины, однако он не рассматривается как первостепенный по значимости. 

Хотя вне программ – в СМИ, в выступлениях кандидатов и уже непосредственно президента этот концепт 

активно используется, на нем делается акцент как на необходимом для развития Украины. Полученные 

результаты подтверждают декларативность предвыборных программ, и актуализируют анализ 

использования концепта «гражданское общество» в других дискурсах и жанрах политического дискурса. 

Данная работа может стать началом разработки темы использования концепта «гражданское общество» в 

политическом (и не только) дискурсе Украины и открывает много направлений для дальнейших 

исследований.  
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

АКТОРЫ В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 

На протяжении всего периода существования Украины как самостоятельного государства проблема 

коррупции не утрачивает актуальности т.к. влечет ряд деструктивных последствий экономического и 

политического характера. Особую остроту тема вновь приобрела в последние три года. Обвинения в 

коррумпированность стали одним из основных поводов для отставки правительства Януковича, а новое 

правительство окончательно утвердило европейский вектор развития страны, который в свою очередь 

предполагает выполнение ряда обязательств по противодействию коррупции, предусмотренных 

условиями ассоциации.  

Одним из индикаторов актуальности проблемы можно так же считать результаты опроса, проведѐнного 

компанией TNS согласно которым украинцы в первую очередь ассоциируют свою страну с 

коррумпированной неэффективной властью[1]. Прогнозируемо, что уровень доверия граждан к 

политическим институтам будет невысок, в то время как доверие к общественным организациям начиная 

с 2012 медленно, но стабильно растѐт[2]. На основании этого можно выдвинуть гипотезу, что политика и 

политическое в сознании граждан имеют негативные коннотации, что в свою очередь находит отражение 

в противопоставлении категорий общественного и политического в современном политическом дискурсе. 

Чаще всего это проявляется в оппозиции «государство - гражданское общество». «Таким образом, мы 

видим, что современная трактовка наиболее близка к логике Локка, где оно призвано защитить индивида 

от посягательств со стороны государства. Что нельзя считать корректным в нынешних условиях 

глобализации»[3, с.104]. На данный момент в Украине функционирует ряд общественных организаций, 

которые своими целями декларируют борьбу с коррупцией. «Обвинения в коррупции обычно исходят от 

групп, стремящихся к реформам. В развивающихся странах эти организации представляют коррупцию как 

неотъемлемую характеристику прежних политических режимов и общественных систем, которые они 

стремятся если не разрушить, то, по крайней мере, модернизировать.  

Таким образом, у этих групп существует прямой интерес в дискредитации прежних режимов при помощи 

обвинений в коррупции» [5, с. 26]. Иллюстрацией могут служить траектории общественных активистов С. 

Залищук (сооснователь ГО «Центр UA», координатор общественного движения «Честно»), А.Гопко 

(координатор ГО «Реанимационный пакет реформ»), ставших в итоге субъектами политической 

деятельности и фигурантами публикаций, связанных с электронными декларациями собственности. 

Отдельно стоит остановиться на декларировании аполитичности. Так координатор «Антикоррупционного 

движения» В.Наливайченко, выступающий с резкой критикой нынешней политической элиты, 

подчеркнул: «…організація створена не для політичної діяльності. Ми йдемо і продовжуємо боротьбу з 

корупцією.»  

Полугодом позже он заявил о создании собственной политической партии «Справедливость»[5]. 

Приведѐнные примеры дают основания для рассмотрения аполитичности, как форме скрытия (в данном 

случае провозглашение собственной исключенности из политических отношений). Сами же 

общественные антикоррупционные организации используются для прирощения символического капитала, 

необходимого для проникновения в политику. В связи с чем можно говорить о декларативном характере 

аполитичности, который выполняет камуфлирующие функции. Данная тема еще требует детальной 

разработки, однако уже сейчас можно отметить тенденцию к использованию декларативного характера 

аполитичности как эффективного политического инструмента.  
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ПРОБЛЕМА ОФШОРНИХ МАНІПУЛЯЦІЙ НА УКРАЇНСЬКОМУ Й СВІТОВОМУ РІВНЯХ 

За 25 років незалежності в Україні відбулись значні соціально-економічні потрясіння. Державна політика 

демонструвала спроби звільнення від адміністративно- командних пережитків та залучення до ринкової 

системи господарювання. Економічне зростання країни насамперед передбачає раціональне використання 

наявних в її межах ресурсів, стимулювання й розвиток якісних умов їх накопичення. Це, в першу чергу, 

має за мету рівний розподіл існуючих благ та запобігання виведенню капіталів у офшорні зони. Головною 

проблемою є колосальна втрата з державного бюджету податкових надходжень, які можуть бути 

спрямовані на вирішення цілої низки соціально-економічних проблем. Офшорні фінансові центри надають 

пільгові умови для функціонування компаніям-нерезидентам. До їх ключових переваг відносять низьку 

вартість та швидкість реєстрування підприємств, заміщення економічної звітності щомісячним 

фіксованим збором, фінансова секретність, необмеженість у кількості відкриття рахунків. Згідно 

чисельним заявам Україна займає одне з передових місць серед всіх країн у вимиванні грошей закордон. 

Офшорні маніпуляції започаткувались в Україні після 1991 року, що як раз пов‘язано з трансформацією 

економічних відносин та бажанням суб‘єктів ринку мінімізувати свої витрати в середині країни. Згідно 

Кабінету Міністрів України до переліку офшорних зон відносяться Гонгконг, Сінгапур, острови Кука, 

Нідерланські Антільські острови, Гібралтар, Республіка Чорногорія, Кіпр, Ірландія, Багамські, Бермудськи 

острови, Панама тощо. Багатьма дослідниками та експертами констатується той факт, що нейтралізування 

питання виведення капіталів неможливе без заміни системи товарно- грошових відносин на більш 

прогресивні способи розподілу ресурсів, але масштаби поширення проблеми можуть бути значно 

зменшенні. Якщо звертатися до міжнародного досвіду, в межах 80-90 років ми вже можемо спостерігати 

боротьбу західних країн-лідерів з офшоризацією. По-перше, це створення FATF, «Financial Action Task 

Force», яка, в свою чергу, спромоглася отримати від України підпис закону про впровадження 40 

рекомендацій по боротьбі із видмиванням грошей. Також на актуальний час береться до уваги розгляд 

міжнародного договору щодо обміну податковою інформацією. З 2017 року країни ОЕСР, «Організація 

економічного співробітництва та розвитку», домовились про аналогічну практику на теренах своїх 

кордонів. [1] 2010 року уряд США прийняв закон про оподаткування іноземних рахунків, що має за мету з 

боку всіх світових банків інформувати американську податкову службу про вітдкриті американськими 

громадянинами рахунки. Більшість європейських банків знаходить цю ситуацію контролю 

проблематичною й відмовляють потенційним клієнтам. Таким чином, Сполучені Штати контролюють обіг 

та витік фінансових ресурсів. Під гаслом боротьби з офшорами відбувається реформування економічних, 

політичних, законодавчих аспектів функціонування держави як на національному, так і на міжнародному 

рівнях. Але наскільки воно є еффективним? У 2013 році на розгляд був внесений проект «Про повернення 

капіталів, що перебувають та зареєстровані в республіці Кіпр, офшорних зонах та інших 

юрисдикціях,звільнених від подвійного оподаткування , або тих, що мають пільговий режим 

оподаткування». В силу заплутаності та розмитості умов документу, що стосувалися відповідних мір за 

відмову від добровільного повернення, безспосередньо процедури поверення коштів, органів контролю й 

регулювання та замовчення про «трастові договори», закон не набув чинності. Протягом незалежності 

Україна укладала міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування, зокрема з Канадою, 

США, Францією, Італією, Іспанією, Німеччиною, Китаєм, Японією тощо. Озираючись на недавні події в 

нашій державі, це підписання 30 вересня 2016 року угоди між Україною та Люксембургом. Проблема 

популярізації офшорних систем, проблема попиту на податкові притулки набувають вражающих 

масштабів, які несуть за собою ряд соціально- економічних деформацій в країні, відтік потенційно 

http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=579&page=3


338 

 

супільно корисного капіталу. Це гостро потребує впровадження заходів мінімізаціїї деструтивного для 

внутрішньої державної економіки явища.  
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УКРАЇНСЬКА ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ ПІСЛЯ БРЕКСІТУ 

У 2014-му році новообраний президент Петро Порошенко заявив, що євроінтеграція буде одним з 

головних векторів його політики. Більшість населення тоді сприймала курс на інтеграцію у ЄС позитивно. 

По-перше, далося взнаки те, що зимові протести у Києві розпочалися якраз через неоднозначне рішення 

Януковича відмовитись від підписання угоди про Асоціацію з ЄС. Після цього для багатьох українців 

протести зводилися до вимоги обрати європейський вектор розвитку та відмовитись від інтеграції з 

Росією. По-друге, в умовах анексії Криму та агресії РФ на Донбасі українцям ішлося про допомогу з боку 

НАТО або дипломатичних європейських установ. Утім, після Брексіту перспектива євроінтеграції вже не 

сприймається так однозначно: внутрішня криза ЄС дає українцям можливість проаналізувати, чи потрібен 

їм взагалі процес інтеграції. Брексіт (референдум за вихід Великої Британії з ЄС, на якому більшість 

підданих Сполученого Королівства відповіли ствердно) став однією з ключових подій 2016 року. Цей 

референдум, після якого у Великій Британії змінився уряд і новим прем‘єром стала Тереза Мей, засвідчив 

системну кризу ЄС та став важливим сигналом з огляду на подібні тенденції в інших європейських 

країнах. По-перше, ідеться про те, що з організації виходить один з її флагманів, держава, яка платила 

ледь не найбільші внески. По-друге, Брексіт призвів до репутаційних втрат: усі почули аргументи 

противників ЄС, які наголошували у т.ч. на тому, що членство в організації не є економічно вигідним 

(через однакові для всіх правила торгівлі та спільну валюту, яку слід підтримувати). Також звучали слова 

про те, що ЄС – це в першу чергу засилля бюрократії. Ще одним важливим аргументом стала міграційна 

криза і те, що кількість біженців, яка зростала протягом останніх років, зрештою почала загрожувати 

безпеці Європи – з огляду на активізацію радикальних ісламістів та зростання злочинності. Ті ж причини 

виявились актуальними не лише для Британії: усе свідчить на користь того, що 2016-й рік став 

тріумфальним для руху євроскептиків, які набирають популярність у ФРН, Австрії, Угорщині та інших 

країнах. Іммануїл Валлерстайн писав про світи-системи, які формуються залежно від економічної 

кон‘юнктури. Зараз задача України – усвідомити, що світ-система, втілений у ЄС, може припинити 

існування раніше, ніж ми до нього увійдемо. Це перший чинник, який змушує задуматись про 

необхідність інтеграції. Другим мають стати ті проблеми, які зараз є у ЄС. Третім – небажання Європи 

бачити України у складі організації: за два роки війни та економічної кризи ми лише підписали угоду про 

Асоціацію. Тож нині першочергове завдання, яке постає перед Україною, це підійти до проекту 

Євроінтеграції зважено та відмовитись від популізму. Слід детально проаналізувати, чи має майбутнє ЄС 

без Великої Британії та що означатиме інтеграція для України, перш за все – у політичному та 

економічному аспектах. 

 

Яковлєва Н.І. (м. Київ)  

yakovlevanelly@gmail.com 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ ГРОМАДЯН У ПЕРІОД ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 

Тривалий час у виборчих бюлетенях в Україні була передбачена графа «проти всіх», що давала змогу 

акумулювати протестні настрої та визначати рівень недовіри до партій або кандидатів, які балотуються, 

загалом. Її усунули тільки перед виборами народних депутатів у 2012 році. Законодавча практика 

більшості демократичних держав світу не передбачає наявність даної позиції у виборчих бюлетенях. Це 

пов‘язано з тим, що у випадку, коли громадянин не підтримує жодної партії/ кандидата, тоді він просто не 

прийде на вибори. В Україні ж з відміною графи «проти всіх» відбувається перетікання протестного 

електорату під час проведення виборчої кампанії до певної політичної сили, що стає головним борцем з 
діючою правлячою політичною верхівкою. Так, яскравими прикладами успішного використання 

протестних настроїв у суспільстві стали виборчі кампанії партії «Свобода» у 2012 році, в результаті якої 

був отриманий найбільший результат цієї політичної сили протягом її існування – 10,44% у 
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багатомандатному виборчому окрузі; а також виборча кампанія «Опозиційного блоку» в 2014 році, коли 

перед стартом електорального процесу більшість соціологічних опитувань свідчили про те, що партія 

навряд чи подолає виборчий бар‘єр у 5%, але кінцевий результат всенародного голосування був 9,43 % у 

багатомандатному виборчому окрузі. Відміна графи «проти всіх» у виборчих бюлетенях дала можливість 

політичним партіям задіювати протестний електорат для збільшення свого виборчого рейтингу, 

прагматично використовувати критичні настрої населення проти правлячої партії, поляризувати політичне 

протистояння. Загалом, протест є запереченням, незгодою з тим курсом, що проводиться керівництвом 

держави. У міжвиборчий період політичний протест громадян найчастіше є латентним або слабко 

вираженим. Проте, в нашій державі є приклад масштабного вираження протестних настроїв у час 

відсутності передвиборчих перегонів – це Революція гідності, але вона сама стала рушієм призначення 

дострокових виборів. Під час електорального процесу конкурентність передвиборчої боротьби загострює 

психо-емоційне сприйняття інформації громадянами. Агітаційні заходи суб‘єктів виборчого процесу 

спрямовані на заклик до активних дій підтримки. Важливо зазначити, що сама опозиційна політична 

сила/кандидат не може зробити себе «головним борцем» з правлячою партією/кандидатом. Адже протест 

як політичне явище передбачає наявність двох сторін. Враховуючи, що провладна сторона завжди має 

панівні стартові позиції та масштабні ресурси, вона і визначає ту політичну силу/кандидата, що буде 

виступати головним конкурентом у виборчій кампанії. Тобто тільки тоді, коли в дискурсі потенційного 

переможця від суб‘єкта влади відбудеться номінація тих, хто здійснює критику діючого політичного 

курсу, пропонує альтернативи розгляду соціальних проблем, закликає до вуличних акцій чи реалізації 

громадських ініціатив з гострих питань, можна починати використовувати протестні настрої громадян, 

відповідно, сприяти їх зростанню або блокуванню. З цього етапу діяльність у побудові виборчих кампаній 

протестних та провладних партій/кандидатів стає принципово різною. Перші будуть працювати над 

розгортанням своїх позицій, які викликають суспільну підтримку та провокують провладну 

партію/кандидата на поспішні відповіді, провокуючи необдумані політичні кроки. Тому для сил, що 

використовують протестні настрої для здобуття електорального результату не так важливо на чому 

будується їхня передвиборча програма, хто є головним лідером вираження думок, базовим є критика 

влади. Громадяни голосують не стільки за саму партію чи кандидата у даному випадку, скільки за 

відсторонення від влади тих, хто її має. Відповідно, протестні кампанії є мобілізаційними за своїм 

характером, де головним меседжем є заклик прийти на вибори та висловити свою незгоду. Характерною 

особливістю є те, що позитивно налаштований електорат він розподіляється між декількома партіями, в 

тому числі і пануючою, а протестний електорат завжди акумулює одна політична сила/кандидат, що 

здобуде образ «головного ворога влади». У цей же час для провладної партії найбільш ефективною 

стратегією для розосередження протестних настроїв є відсутність будь-якої публічної відповіді на дії 

основного опонента. Якщо не буде здійснено певних кроків, що спростовують позицію провокаційного 

конкурента, то не буде отримано стимулів для майбутнього розгортання виборчої кампанії. Відповідно, 

головною тезою опозиції буде ігнорування її політичної діяльності, що найчастіше розглядається 

виборцями як відсутність серйозних намірів і потенційної підтримки. Отже, після усунення графи «проти 

всіх» у виборчих бюлетенях опозиційні політичні партії та кандидати широко використовують можливості 

схилити на свою сторону електорат з протестними настроями, який голосує, головним чином, за зміну 

діючого політичного курсу. 

 

Ярема А. Д. ( м. Київ) 

annyshka_yarema@mail.ru 

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА СЕПАРАТИЗМ: УКРАЇНА ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД 

Законом України «Про засади державної регіональної політики» визначаються основні правові, 

економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як 

складової частини внутрішньої політики України. В той же час, зазначений Закон створює умови для 

динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної 

єдності, підвищення рівня життя населення, додержання обіцяних державою соціальних стандартів для 

кожного громадянина незалежно від його місця проживання. На виконання статті 8 Закону «Про засади 

державної регіональної політики» Кабінет Міністрів України постановою від 06.08.2014 № 385 «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року» (далі – Державна 

стратегія). Останні події в Державі вимагають змін. Це стосується подій 2014 року, коли відбулася анексія 

Криму з боку РФ, а східні регіоні з того часу можна охарактеризувати як сепаратистські, і що стали 

причиною військових дій на Донбасі. Зміни необхідні насамперед у формуванні державної політики у 

мовній, інформаційній, культурній та культурній сферах, які б стимулювали зближення регіонів, 
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інтеграцію людей в єдиний український простір. Україна та світовий досвід Війна Російської Федерації 

проти України Перш за все, сепаратистський конфлікт на Донбасі є елементом «гібридної» війни 

Російської Федерації проти України В той же, час такий характер поєднує принципово різні типи і 

способи ведення війни, які спеціально застосовуються задля досягнення основних цілей. Типовими 

компонентами гібридної війни є використання методів, що сприяють виникненню та поглибленню 

зовнішніх та внутрішніх конфліктів, агресії. Стратегія з РФ щодо України криється в дестабілізації 

суспільно-політичної ситуації, знищенні громадянського миру в Україні, знаходженні шляхів 

константного впливу на внутрішню і зовнішню політику України за допомогою «навчених» осіб на 

Донбасі. Східна гаряча точка має справу з «гібридним» сепаратизмом – частиною «гібридної» війни Росії, 

що складається з політичного сепаратизму, підтримуваного ззовні. Оскільки він, як правило, не 

підтримується населенням, для його ставлення і поширення на Донбасі активно використовуються різні 

методи: модифікація інформації про інші події в Україні, насадження власної ідеології, заплямування 

історії України на фоні «величної» Росії. Хоча проявів такого сепаратизму у світі дуже мало, доцільно 

дослідити міжнародний досвід протидії таким процесам. Міжнародний досвід щодо вирішення питання 

сепаратизму можна умовно згрупувати у наступні шляхи вирішення:  досвід застосування безкровних 

методів урегулювання трайбалістських конфліктів;  досвід застосування силових методів врегулювання 

збройних сепаратистських конфліктів;  досвід використання міжнародних форматів для врегулювання 

збройних сепаратистських конфліктів. Як приклад: Міжнародний досвід застосування ненасильницьких 

методів врегулювання сепаратистських конфліктів. Найбільшу історію досвіду протидії трайбалізмові 

мають країни Західної Європи. На даному етапі хоча силові методи не виключаються з варіативного 

реєстру, проте вони не є основним засобом забезпечення територіальної цілісності без втручання 

дестабілізаторів ситуації країни. Вони застосовуються лише тоді, коли інтереси забезпечення національної 

безпеки того вимагають, а застосування інших методів, більш гуманних, неможливе або неефективне. При 

цьому, основною метою діяльності державних органів у сфері протидії сепаратизму є створення таких 

умов, за яких здійснюється ефективне управління процесами дезінтеграції, що унеможливлює фактор 

розвитку трибалізму. Вбачається, що такий підхід забезпечує те, що ці процеси позбавляються руйнівного 

потенціалу, а ідея відокремлення з часом втрачає свою актуальність серед населення. Прикладом 

ефективності дезінтеграційних процесів може слугувати історія розпаду Британської імперії та створення 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Дії британського уряду можна 

охарактеризувати як жорстко репресивні на початку. Проте з часом після усвідомлення неефективності 

силових методів щодо колоній, які необхідно було втримувати, уряд почав докладати багато зусиль, 

намагаючись зробити свої колишні колонії союзниками. Таким чином, основними методами протидії 

сепаратизму в країнах Західної Європи нині є ненасильницькі, спрямовані на пошук компромісів, 

посилення спроможностей держави впливати на дезінтеграційні процеси та недопущення насильницьких 

проявів. 
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СЕКЦІЯ 5. МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН В КОНТЕКСТІ 

ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ МОДЕРНІВ 

 

Калашнікова Л. В. (м. Миколаїв) 

LVKalashnikova198@gmail.com 

ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА ПОКАЗНИКІВ ІНТЕГРАЛЬНОГО ІНДЕКСУ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ У КОНТЕКСТІ СТАТИСТИЧНОГО ТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ 

Процес забезпечення безпеки життєдіяльності особистості, як і будь-яка інша діяльність, потребує 

дотримання організаційних, правових, матеріальних та інших умов, що дозволяють досягти поставлених 

цілей. Це робить доволі актуальним розробку й створення ефективного механізму забезпечення безпеки, 

що відображає її специфіку як комплексного соціально-правового явища.  

Невід‘ємною складовою механізму забезпечення безпечного життя особистості є визначення якісних та 

кількісних критеріїв оцінки стану безпеки як науково-методичного підґрунтя для комплексного аналізу 

розмаїття небезпек та їх прийнятних/неприйнятних наслідків.  

Критерії, у свою чергу, виражаються показниками безпеки життєдіяльності, таким чином, сутність 

безпеки життєдіяльності реалізується в системі її критерії й показників. 

У науковій літературі широко представлені критерії оцінки розвитку людського потенціалу, 

обчислюються індекс якості життя (С. Айвазян), індекс соціогуманітарного розвитку (В. Бушуев), індекс 

соціального неблагополуччя (А. Давидов), індекс сталого розвитку (М. Згуровський, Б. Ковальов), 

еколого-економічний індекс розвитку регіонів (О. Шкарупа), кризовий індекс якості життя (Л. Беляєва), 

інтегральний індекс безпеки особистості від кримінальних посягань (М. Жерновой), інтегральний індекс 

національної безпеки (А. Качинський), реалізовуються спроби розрахунку показників окремих видів 

безпеки, зокрема, соціальної, економічної, демографічної і т. ін.  

Цілком імовірно, що нове трактування інтегрального індексу безпеки життєдіяльності особистості 

повинно поєднати у собі зазначені напрацювання науковців, агрегувати кількісні та якісні методи оцінки 

рівня захищеності, шляхом врахування рівня безпеки окремих груп населення, думок самого населення 

щодо різних аспектів небезпек, загроз і ризиків у їх житті. 

Правильність обчислення, достовірність результатів дослідження цілком і повністю залежить від якісного 

добору інформаційного наповнення будь-якого індексу. Тож актуальним є з‘ясування можливостей 

поєднання статистичного та соціологічного підходів задля здійснення кількісно-якісного аналізу рівня 

безпеки життєдіяльності особистості, а також визначення системи критеріїв та показників, які дозволять 

мінімально можливо, але достатньо адекватно схарактеризувати стан безпеки життєдіяльності 

особистості. 

Інтегральний показник рівня безпеки життєдіяльності слід розуміти як сукупність 

суб‘єктивних/об‘єктивних, кількісних/якісних індикаторів, зазначимо. Об‘єктивні кількісні показники 

(природогенні (екологічні характеристики стану оточуючого середовища), техногенні (діяльність 

потенційно небезпечних радіоактивних, біологічних, гідродинамічних об‘єктів, на її наслідки), соціогенні 

(економічні, демографічні, соціальні)) характеризують тенденції і закономірності соціального розвитку, 

ефективність діяльності системи забезпечення безпеки життєдіяльності.  

Натомість суб‘єктивні (індекси тривожності, страху, схильності до ризику, незахищеності, довіри та 

впевненості у майбутньому) - дозволяють оцінити рівень організації процесів життєдіяльності з 

урахуванням соціально-психологічних особистостей окремих індивідів, їх світогляду, системи ціннісних 

орієнтацій, рівня ситуативного занепокоєння, усвідомлення рівня захищеності, безпеки функціонування та 

розвитку. 

Реалізація запропонованого методичного підходу до оцінки рівня безпеки життєдіяльності, на основі 

визначення останньої як складової втілення культури безпеки, дозволить з‘ясувати невідповідність 

наявної системи захисту від небезпек, загроз реальним запитам і потребам соціуму.  

А також уточнити причини загострення соціальних протиріч у сфері безпеки, забезпечити подальший 

розвиток процесів безпечного функціонування особистості, суспільства, держави з урахуванням 

регіональних, соціокультурних, соціально-економічних, політичних особливостей. 
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ЧИ Є МІСЦЕ СВІТ-СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ У ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ. ПРИКЛАД 

ІСТОРІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ ЯК НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Попри набуття все більшої популярності світ-системного аналізу (далі – ССА), серед політологічної 

спільноти все ще немає широкого залучення напрацювань авторів цього підходів до галузевих досліджень. 

Відповідний стан речей можна пояснити двома вагомими чинниками. По-перше, ССА є доволі складним 

та неоднозначним підходом, що знаходиться на межі з іншими науками. По-друге, сам ССА доволі часто 

сприймається як соціологічна, історична або економічна теорія. В той час як її політична складова 

залишається поза увагою. Для того, щоб проілюструвати «політичність» світ-системного аналізу варто 

також розглянути співвідношення історичного та економічного вимірів. 

Історичний вимір світ-системного підходу можна побачити майже у всіх представників цього напряму. 

Достатньо згадати, що саме поняття світ-економіки було впроваджено в працях історика Ф. Броделя. 

Окрім того, лідер підходу І. Валлерстайн поставив собі за мету презентувати всю історію сучасної 

капіталістичної світ-системи в п‘яти томах. Навіть російський представник цього напряму Ю. 

Кагарлицький презентував інтерпретацію історії Росії з позицій світ-системного аналізу як історію 

периферійної імперії. Саме тому думка про фактичну історичність світ-системного аналізу є цілком 

раціональною.  

Звідси, виникає питання чи є доцільним розглядати світ-системний підхід з політологічної точки зору. На 

нашу думку досить вдалою є відповідь нідерландського вченого Ф. Анкерсміта. У своїй праці «Політична 

репрезентація» він пропонує повернути історичний вимір в політичну теорію, що було втрачено в ХХ 

столітті, і висуває думку про те, що «Історія та політика не тільки мають спільний предмет…», але їх 

об‘єднує ще й метод [1, с. 9]. Сутність цього твердження полягає у тому, що пояснення є головною 

спільною рисою обох сфер життя. Іншим словами, інтерпретація історії змінює сприйняття сучасності, а 

поява будь-якого нового чи оновленого  соціального інституту вимагає перегляд історичного процесу. В 

деякій мірі, тут доречно згадати про політику пам‘яті, де на державному рівні визначаються найголовніші 

дати та події історії, які створюють та легітимують спільну ідентичність. 

Аналогічно зауважує французький історик Жак Ле Гофф, щоправда, щодо політичної історії. Відповідно 

до його поглядів, через феномен міждисциплінарності політична історія тепер «…зайнята виявленням 

структур, соціальним аналізом, семіотикою, пошуком пружин влади» [4, c. 416]. Тобто використання 

нових методів та теорій призводить до того, що традиційні проблемні поля стають спільними для 

декількох дисциплін. Зокрема, такі теми в галузі світ-системного аналізу як еволюція самих світ-систем чи 

конкуренція держав за гегемонію, а також розвиток ідеологій безумовно є предметом вивчення 

політології, що передбачають ширші джерела інформації аніж тільки теоретичні конструкції та емпіричні 

дослідження. Окрім того, навіть такий напрям як політична антропологія, що  немає відношення до світ-

системної перспективи, звертається, перш за все, до історичних та культурознавчих матеріалів, вважається 

важливою та невід‘ємною частиною сучасної політичної науки. Звідси, історичні студії світ-системного 

аналізу мають розглядатися актуальними для політології. Отже, хоча історичність в даному випадку має 

право на власну автономію, втім політичне не втрачається у цій густині фактів. Адже воно перманентно 

властиве їй.  

Проілюстроване співвідношення ССА до історії та політології говорить про особливий характер підходу. 

Виходячи з вищезазначеного, все ж таки не варто використовувати щодо світ-системної аналізу такі 

визначення як політична чи історична теорії. Оскільки таке обмеження надає лише частковий опис 

проблематики даного напряму досліджень, адже, економіка, теорія міжнародних відносин, соціологія та 

історія мають таке ж саме право використовувати надбання цього наукового підходу як і політологія. 

Тому доцільніше говорити про світ-системний аналіз як окремішню науково-дослідницьку програму з 

власним порядком денним. Це не означає, що вона функціонує поза науковим дискурсом чи не реагує на 

зовнішні чинники. В цьому контексті світ-системний підхід, завдяки теоретико-методологічному 

фундаменту, створює оригінальну композицію теоретичних інструментів. Останні, у свою чергу, можуть 

бути використані в сферах політичних, економічних чи соціологічних дослідженнях. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНДЕКСУ «NATION IN TRANSIT» В РАМКАХ ЯКІСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ 

Індекс «Nations in Transit» розроблений фахівцями Дому Свободи для вимірювання рівня та якості 

демократії в 29-ти країнах постсоціалістичного простору від Центрально-Східної Європи до Центральної 

Азії. Звіти з результатами досліджень публікуються щорічно починаючи з 1995-го року по поточний 2016 

рік. Методологія та методика перерозподілу балів індексу «Nations in Transit» включає в себе 7 критеріїв: 

1) виборчий процес; 2) розвиток громадянського суспільства; 3) незалежність ЗМІ; 4) демократичність 

управління на рівні центральної влади; 5) демократичність управління на рівні місцевих органів влади; 6) 

ефективність і незалежність судової системи; 7) рівень корупції. Інтегральний індекс демократії 

формується на основі зазначених критеріїв. Створення рейтингів включає чотири етапи, після чого 

виділяють 5 груп держав за типом політичної системи: 1) консолідована демократія; 2) 

напівконсолідована демократія; 3) перехідний, або гібридний режим; 4) напівконсолідований 

авторитаризм; 5) консолідований авторитаризм [1; 2]. За результатами досліджень пов‘язаних з 

вимірюванням рівня та якості демократії в Україні слід зазначити, що наша держава починаючи з 1995-го 

року і по 2016 рік перебуває в групі країн з перехідним, або гібридним режимом влади, при цьому 

кореляція на погіршення, або покращення процесу демократизації є незначною і не перевищує за весь 

період дослідження більше як 1 бал. Найкращий показник в 4,00 бала спостерігався в 1995–1997 роки, 

після чого простежувалося незначне погіршення, або  незначне покращення. Станом на 2016 рік, Україна 

перебуває в групі країн з перехідним, або гібридним режимом влади. Показник демократизації становить 

4,68 бала та є наближеним до напівконсолідованого авторитаризму (див. таблицю 1) [3, p. 392–404; 4; 5]. 

Отже, дослідивши рівень та характер демократії в Україні, використовуючи статистичні данні за індексом 

«Nations in Transit», можна дійти висновку, що Україна перебуває в категорії перехідних, або гібридних 

країн, маючи показники рівня демократії нижче середніх, при тому що в останні роки спостерігається 

негативна динаміка процесу становлення демократичного режиму влади. 

Таблиця 1 
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Демократичність управління 

на рівні центральної влади 
4,75 5,00 5,00 5,50 5,75 5,75 6,00 6,00 5,75 

Виборчий процес  3,00 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 3,50 3,50 

Розвиток 

громадянського 

суспільства 

2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,50 2,25 2,25 

Незалежність ЗМІ 3,50 3,50 3,50 3,75 4,00 4,00 4,25 4,00 4,00 

Демократичність 5,25 5,25 5,25 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,25 

http://www.ssrc.org/hirschman/content/2008/texts/Wallerstein.pdf
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управління на рівні 

місцевих органів 

влади 

Ефективність і 

незалежність 

судової системи 

4,75 5,00 5,00 5,50 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Рівень корупції 5,75 5,75 5,75 5,75 6,00 6,00 6,25 6,00 6,00 

Інтегральний 

індекс демократії 
4,25 4,39 4,39 4,61 4,82 4,86 4,93 4,75 4,68 
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ЗАСТОСУВАННЯ СУМІСНОГО АНАЛІЗУ В СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Різні соціологічні дослідження ставлять своєю основною метою визначення відношення представників 

різних соціальних груп до тих або інших подій чи процесів у суспільстві або з‘ясування вподобань 

соціальних груп. Наприклад, вибір політичної партії, за яку виборець віддасть свій голос на найближчих 

виборах, чи акції протесту, до якої він буде готовий приєднатися. 

Однак на проведення опитувань подібного типу та подальшої обробки їх результатів суттєво впливає 

наступна проблема. Дуже часто людина, яка приймає участь в опитування, не в змозі пояснити причини 

свого вибору, оскільки виконує його на основі інтуїтивного аналізу різних факторів. Тобто у дослідника 

не має можливості з‘ясувати, що ж найбільш суттєво впливає на здійснення вибору на користь того чи 

іншого варіанту. 

Проте знання таких особливостей може бути корисним, оскільки дозволяє значно збільшити цільову 

аудиторію тих або інших процесів чи подій, або оптимізувати розподіл витрат, що з ними пов‘язані. У 

наведеному вище прикладі із організацією акції протесту це дозволило б заздалегідь зрозуміти, хто і за 

яких умов був би готовий до неї приєднатися, і вже виходячи з цієї інформації, планувати її проведення та 

розповсюдження інформації. 

Вирішити вказану проблему дозволяє метод сумісного аналізу (англ. conjoint analysis, «CONsider JOINTly» 

– розглядати сумісно). Він досить активно застосовується, зокрема, в маркетингових дослідженнях. 

Основна перевага сумісного аналізу полягає у тому, що опитуваний здійснює свій вибір об‘єкту 

дослідження таким же самим чином, як і у повсякденному житті, тобто порівнюючи конкретні значення 
певних характеристики об‘єкту та шукаючи оптимальне (найбільш підходяще) для себе їх поєднання. 

http://info.worldbank.org/etools/docs/library/6500/Nations_in_Transit.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/28.%20NIT14_Ukraine_final.pdf
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Таким чином, сумісний аналіз дозволяє опитуваному концентруватися під час вибору на власних 

уподобаннях, на відміну від інших методів, в яких кожна властивість об‘єкту оцінюється окремо. 

Сумісний аналіз дозволяє також виявити приховані (не очевидні) характеристики об‘єкту, які, тим не 

менш, мають істотний вплав на здійснення вибору на його користь. В результаті проведення сумісного 

аналізу можна визначити найбільш значущі характеристики, сформувати їх найбільш оптимальне 

поєднання для різних груп цільової аудиторії, а також виділити сукупність обов‘язкових властивостей, які 

будуть схиляти потрібні соціальні групи до вибору саме цього об‘єкту. 

Зокрема, використовуючи методику сумісного аналізу, можна визначити, які акції протесту можуть 

зацікавити різні соціальні групи людей (з урахування їх статі, віку, соціального статусу, рівня заробітної 

плати і т.п.), визначити ступінь впливу атрибутів цих акцій (мета проведення, час та місце акції, т.п.) на 

здійснення вибору. 

Література: 
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БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ Г. КИЕВА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ 

Ускорение современного ритма жизни в больших городах сопровождается нарастанием массовых 

ощущений хронической нехватки времени, гонки по кругу в конкурентном взаимодействии с другими 

индивидами за те или другие блага общества потребления. Бюджет времени является основополагающей,  

сквозной характеристикой образа и качества жизни, а темпоральный опыт индивида, его способность к 

организации времени своей жизни – важным индикатором зрелости личности. С помощью метода 

бюджета времени можно получить объемную картину повседневности современной молодежи и, в том 

числе, ее наиболее динамичной, «продвинутой» подгруппы – студенчества. 

Поисковое социологическое исследование «Повседневная жизнь студенческой молодежи», результаты 

которого анализируются, было проведено нами (совместно с к.соц.н. А.А.Бовой) во II квартале 2015 г. 

среди студентов г.Киева. Объектом исследования выступили студенты дневной формы обучения 4 

киевских вузов (N=422):  Национального технического университета Украины «Киевский 

политехнический институт» им. И.Сикорского, Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко, Киевского национального университета культуры и искусств и Национального 

педагогического университета имени М.П.Драгоманова. Выборочную  совокупность составляют 44,4% 

мужчин и 55,6% женщин, что в целом соответствует генеральной совокупности. Предмет исследования -  

суточный бюджет времени студентов (по их ретроспективной самооценке).  

Чтобы определить время, затрачиваемое студентами на те или другие виды деятельности (практики) из 

суточного фонда времени, мы задавали респондентам вопрос в следующей формулировке: «Представьте 

себе Ваши типичные рабочий и нерабочий дни. Попробуйте вспомнить, какими видами деятельности Вы 
были заняты в те или другие часы суток, начиная с утра и разборчиво запишите  в соответствующих 

столбцах». Время  суток нами было поделено на 12 двухчасовых интервалов, начиная с 6 часов утра – 

отдельно для рабочего и нерабочего дней. 

Использование метода бюджета времени, а именно предложенной его социологической модификации для 

изучения структуры повседневной деятельности студентов показало, что последняя определяется как 

временем суток, так и особенностями дней недели, в которые осуществляются те или другие виды 

деятельности. Наибольшее количество видов деятельности по рабочим дням приходится на временной 

промежуток 6-8 часов, а по нерабочим – с 10 до 14 часов,  наименьшее – на период с 2 часов ночи до 6 

часов утра (и по рабочим, и по нерабочим дням). Нами установлены в значительной мере насыщенные 

занятиями, средненасыщенные и малонасыщенные занятиями часы суток.   

Для большинства студентов характерно неумение выстроить оптимальный баланс между учебой и 

внеучебными занятиями, эффективно организовать свое свободное время. Процесс виртуализации 
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досуговой деятельности студенческой молодежи вытесняет некоторые традиционные практики (например, 

просмотр телевизора), а также меняет сами суточные ритмы активности (нередко часы сна «сдвигаются» 

вследствие привычки просиживания в Интернете допоздна). Фактических приверженцев ночного образа 

жизни выявлено сравнительно немного (от 10% по будним дням до 20% по выходным). 

Пассивный отдых (ничегонеделание), свободное время без конкретизации, в чем призналась  социологам  

значительная  часть  киевского  студенчества, недостаточное  время для  спортивных  занятий и 

культурного досуга обуславливают неполное восстановление  психофизических сил юношей и девушек, 

что чревато их хроническим переутомлением и снижением эффективности  учебной деятельности,  

служит  дополнительным  фактором риска совершить правонарушение  или стать его жертвой.  

 В последующих исследованиях желательно  обеспечение пропорционального представительства 

студентов по курсам, возрасту, проведение опросов на различных стадиях учебного процесса, а также в 

различные периоды  в течение календарного года. Кроме того, целесообразно осуществлять более точную 

фиксацию начала, окончания и продолжительности видов деятельности в течение суток, а также 

дополнять анкетные опросы другими методами (наблюдение, анализ документов), в первую очередь – 

качественными (глубинное интервью). 

Интересным   для социолога было бы  составление карты типично дневных и ночных мест пребывания 

студентов в мегаполисе, с указанием на комбинированные или переходные формы повседневной 

деятельности.  

 

                                     Мащенко В. С.(м. Київ)  

vladislav_polski@mail.ru                             

ІДЕАЛІЗМ VS МАТЕРІАЛІЗМ В СОЦІОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЯХ ОПИСАННЯ СУСПІЛЬСТВА 

У даних тезах порівнюються основні стратегії, які значною мірою вплинули на формування сучасної 

соціологічної науки, вказується на синтез полярних за своєю суттю соціологічних традицій. С. Сандерсон 

в своїй роботі «Макросоціологія. Вступ до людських суспільств» визначає ключові соціологічні стратегії в 

описанні суспільства. ідеалістичний підхід, матеріалістичний підхід, функціоналізм 

 В основі ідеалістичного підходу лежить твердження про те, що унікальність людей полягає у тому, що 

вони схильні надавати символічне навантаження власним діям. Тобто люди створюють мережі 

різноманітних ідеалів та ідей, та потім керуються ними у своїй поведінці. Як наслідок – різниця у 

поведінці між різними суспільствами полягає у відмінностях конструктів їх ідей та ідеалів. З іншого боку, 

ідеалісти недостатньо аргументують походження цих конструктів. Ідеалістичне розуміння суспільства 

стало основою соціального конструктивізму, що поділяється на два напрямки – символічний 

інтеракціонізм та етнометодологію. Основна теза в символічному інтеракціонізмі полягає в тому, що 

індивіди здатні взаємодіяти за допомогою символів і надавати власні суб‘єктивні значення різним 

ситуаціям в яких вони (індивіди) перебувають. Представник цього напряму, Вільям Томас наголошував на 

наступному: «якщо особа визначає ситуації, як такі, що є реальними, то вони реальні у своїх наслідках». 

Тобто людське суб‘єктивне визначення реальності може бути достатньо потужним щоб створити 

об‘єктивні наслідки цього першопочатково суб‘єктивного твердження.  

 Етнометодологічна стратегія підкреслює суб‘єктивне визначення реальності із концепції символічного 

інтеракціонізму на максимально можливому рівні. Тобто в етнометодологічному підході розглядається 

соціальне конструювання реальності. Це означає, що реальність не існує як самостійна і об‘єктивна 

площина і вона може відтворюватися тільки через людський мозок, а саме через комбінацію  

різноманітних сприйняттів, дефініцій та способів мовлення.  

 На противагу вищезгаданим концепціям був сформований матеріалістичний підхід. Матеріалісти 

трактують основи соціального життя у термінах практичних та матеріальних умов людського існування. 

Для цього вони використовують такі поняття, як природа фізичного оточення, технологічний рівень та 

організація економічної системи. Прихильники цього підходу пояснюють виникнення технологічних та 

економічних систем, як спосіб адаптації до природнього довкілля. Тобто на відміну від ідеалістів, 

матеріалісти розуміють ідеї не як щось, що виникає незалежно в самому індивіді, а як реакцію на вже 

існуючі соціальні та матеріальні кондиції. Маркс і Енгельс поділили складову людського суспільства на 

два великих компоненти: базис і надбудову. Базис в свою чергу складався із продуктивних сил та 

виробничих відносин. Продуктивні сили складаються з сировини і пристосувань для виготовлення 

продукції. Виробничі відносини пов‘язані з правом на власність над продуктивними силами. В свою чергу 
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до надбудови належить усі інші аспекти життя, такі як: політика, юриспруденція, сімейне життя, релігія. 

Теоретики визначають базис, як першоджерело для усього іншого, в тому числі і надбудови. Тобто 

шаблони людської поведінки залежить від рис існуючого в цьому суспільстві базису і усі зміни які 

відбуваються у надбудові є наслідками змін у базисі.  

Ще однією потужною теоретичною стратегією є функціоналізм, в якому підкреслюється важливість як 

матеріалістичним, так і ідеалістичним стратегіям описання суспільства, що власне, не суперечить їх 

власними положенням про доцільність існування різних суспільних частин, якщо вони функціонально 

доцільні. В рамках функціоналізму суспільства позиціонуються як комплекс систем, які взаємодіють між 

собою і є взаємозалежними. Кожна з цих частин існує тому, що вона виконує відповідні функції для 

покращення ситуації в суспільстві, в якому вона перебуває. В усіх суспільствах є механізми, які певним 

чином пов‘язують і уможливлюють співіснування цих функціональних частин. Одним із найважливіших 

таких механізмів можна вважати прив‘язаність членів суспільства до існуючих моделей поведінки, норм 

та вірувань. За допомогою цього утворюється певна рівновага, що присутня в суспільстві. Адже усі 

системи існують не тільки для функціонального виконання, а і для забезпечення гармонійного протікання 

суспільних процесів. Як наслідок – явища суспільних змін є більш рідкісним, ніж певна усталеність. Якщо 

зміни все ж виникають, то тільки заради  покращення протікання суспільних процесів.  

Як і всі існуючі теоретичні підходи, функціоналісти також отримали значну частку критики. В основному 

вона полягала у перебільшенні прихильниками даного напрямку рівня інтегрованості людей та 

гармонійності суспільства загалом. Через ці перебільшення злагодженості людей, теоретики недостатньо 

вивчають конфлікт, хоча він і є невід‘ємною частиною більшості існуючих суспільств. Як наслідок такого 

дещо одностороннього сприйняття реальності функціоналістами, їх критикують за прагнення до певних 

консервативних упереджень у вивченні суспільного життя. Тобто вони (функціоналісти) є прихильниками 

вже усталених порядків у більші мірі, ніж прагнуть до інновацій та змін. Також недоліком вважається те, 

що функціоналісти вивчають суспільство тільки «тут і зараз», тобто в одній часовій площині, при чому 

сучасній. Як наслідок – у них фактично відсутня історична перспектива власної концепції, а також 

пояснення історичних змін.  

На мою думку, стан розвитку суспільства важко описати якоюсь однією теорією і тому варто розглядати 

різні аспекти формування суспільства через поєднання теоретичних напрямів. Тенденції до поєднання 

ідеалістичної і матеріалістичної стратегії в поясненні суспільства можна побачити у теоріях Гіденса 

(теорія структурації) і Бурдьє (структуралістський конструктивізм), структурно-діяльна соціологія (П. 

Штомпкі). Такий підхід дозволяє вивчати соціальні трансформації з позицій очікуваних і неочікуваних 

наслідків людської дії. Тобто об‘єднання цих стратегій відкриває простір для виявлення волі індивіда, але 

все ж обмеженою матеріальними структурами (те, що Гіденс називає «дуальністю структури»). 
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РОЛЬ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В СОЦІОЛОГІЇ З ТОЧКИ ЗОРУ КІЛЬКІСНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

―Соціологія без історії дає широкомасштабні теорії соціальних 

змін, але вони будуть неточними, якщо не ґрунтуватимуться 

на знанні історії‖ 

Я. Алстед 

Все в нашому світі циклічно, в природі, фізиці, хімії, астрономії, все повторюється знову і знову. Тому 

людству треба вивчати історію, що б не допускати їх в майбутньому. І така наука, як соціологія, також має 

дивитися назад і тому сьогодні проаналізуємо питання про роль історичних досліджень в соціології, в 

тому числі, з позиції кількісних методів досліджень. Так як же зв‘язати історичні дослідження та їх роль в 

кількісних дослідження в соціології. Для початку треба згадати що таке кількісне дослідження. Кількісні 
дослідження – це соціологічне  опитування, що базується на опитування певної кількості респондентів і 

отримує числове значення. Ці дослідження використовуються для вивчення поведінки людей або для 

точних, статично надійний даних. В їх основі цих досліджень лежать строгі статистичні моделі, 
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використовуються великі вибірки, що дозволяє вияснити кількісні (числові) значення досліджуваних 

показників
[1]

. На мою думку найбільш  ефективними кількісні дослідження стали вже під час другої 

половини ХХ ст., тому що починають з‘явитися ЕОМ(Електронна обчислювальна машина). Вони дали 

змогу дослідникам швидко обчислювати великі об‘єми даних. А в сучасних реаліях це є досить важливим 

фактором в соціології, бо час є дуже важливим в цій науці. Адже ситуація може змінюватися дуже 

швидко, і тому сьогодні отримання результатів за найкоротший період часу може мати вирішальну роль.. 

З історичного аспекту ЕОМ дали смогу опрацьовувати дані, з яких було важко або навіть неможливо 

отримати результати, що значною мірою підвищило інформативну віддачу історичних джерел. 

Треба зазначити, що в сучасній соціології активно розробляються нові підходи, які дають змогу 

досліджувати соціальні закономірності минулих історичних епох. Так як об‘єктом дослідження є 

суспільство, а саме системи взаємодії індивідів та соціальних груп, то, досліджуючи історію, ми можемо 

прослідкувати їх процес становлення та історичний розвиток. Так деякі соціологи змогли отримати, 

опрацювати та проаналізувати кількісні дані. Наприклад А.Г. Кохановський на основі кількох різних  

переписів 1877-1900 рр. та статистичних джерел провів вивчення соціально-класової структури 

народонаселення Білорусі в другій половині XIX ст. Дослідник виділив 20 кількісних ознак, які фіксують 

питому вагу основних соціальних груп населення Білорусі, і здійснив аналіз взаємозв'язків між ними 

методами кореляції та регресії
[2]

. Було виділено три основних чинника, що найсильніше впливали на 

соціальні структуру населення та визначено їх рівень соціального розвитку. 

Кожного дня кількість даних зростає. Згідно з одним прогнозом, загальний обсяг даних, на сьогодні 

вимірюється тисячами ексабайтами, один ексабайт дорівнює мільярду гігабайтів, і ця цифра подвоюється 

що три року, згідно закону Мура. І вся ця інформація зберігається в цифровому форматі, а тому є 

придатною до комп‘ютерної обробки. Спеціаліст з обробки даних виявив складну сукупність 

взаємозв‘язків, яка стосується медичних і косметичних препаратів, що є потужними передвісниками 

вагітності
[3]

. Таким чином  актуалізується дослідницька задача обробляти та досліджувати ці дані не 

тільки в режимі реального часу, але й в історичній перспективі. Такі методи можуть використовувати і 

соціологи, для прогнозування поведінки населення. І якщо раніше історичні кількісні дослідження 

представляли собою лише роботу із відносно невеликою кількістю даних із проведених раніше опитувань, 

державної статистики та деяких документів; то сьогодні перед нами постає перспектива зовсім іншого 

напряму історичних досліджень. Так, наприклад, існує дослідження про поширення соціальної мережі 

Вконтакте та вплив цієї мережі на протестний потенціал в Росії. 

На підставі цих тез можна сказати, що аналізуючи великі об‘єми дані, поєднуючи традиційні методи 

джерелознавчого дослідження та кількісні методи інформаційного аналізу, соціологи мають змогу знайти 

сукупність взаємозв‘язків для певних історичних подій їх передумови та наслідки. Можна зробити 

висновок, що кількісні історичні дослідження грають важливу роль в соціології та можуть надати багато 

корисної інформації.  
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ЧИ МОЖЕ СОЦІОЛОГІЯ ПЕРЕДБАЧАТИ МАЙБУТНЄ? 

Майкл Манн, один із авторів книжки «Чи є майбутнє у капіталізму?» розпочинає свій розділ з таких слів: 

«Історичні соціологи... непогано передбачають минуле, але з майбутнім справи у нас складаються не дуже 

добре». Сама ця книга служить прекрасним підтвердженням його слів. Задумана вона була, за словами її 

ініціатора Г. Дерлугьяна, під тим впливом, який в свій час справили на нього прогнози І.Валлерстайна та 

Р. Коллінза щодо краху СССР. І. Валлерстайн впевнений, що і капіталізму приходить кінець, але шанси на 

те, що йому на зміну прийде щось краще, він оцінює як «50 на 50». Погодьтеся, що при такій відповіді 

жарт Мура не виглядає дуже вже недоречним. Сам Майкл Манн в своїй частині книги, яка називається 
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дуже промовисто «Кінець, можливо, і близько, але невідомо для кого», пише про те, що «передбачити 

майбутнє капіталізму чи світу неможливо», але в той же час він впевнений, що якщо комусь «дійсно 

приходить кінець, так це революційному соціалізму». Причому він навіть не ставить питання, чому 

неможливий революційний соціалізм в майбутньому, а просто в черговий раз «передбачає минуле».  

Те, що майбутнє є принципово непередбачуваним засобами історичної соціології, є єдиним, в чому 

сходяться всі автори цієї книги. І не думаю, що є сенс з ними сперечатися. Але це зовсім не значить, що 

майбутнє є непередбачуваним взагалі? І справа тут не в обмежених можливостях історичної соціології, а, 

в першу чергу, в характері суспільства, майбутнє якого вона взялася передбачати. Майбутнє суспільства 

не виникає само собою, його творять люди. І проблема полягає тільки в тому, що в епоху товарного 

виробництва взагалі, і при капіталізмі особливо, люди, стараючись забезпечити в першу чергу свій 

приватний інтерес, «не відають що творять». В основному тут панує принцип «хотіли як краще, а вийшло, 

як завжди». Тобто, погано.  

Звичайно, навіть уже тут закладена своя логіка прогнозу: що б ви не робили, все буде погано. І ця логіка 

по-своєму справедлива. Інша річ, що такі прогнози мало кого задовольнять, особливо, коли вони будуть 

кожен раз справджуватися. 

Найкращий прогноз в такій ситуації розумний план дій, який би дозволяв досягати розумної мети. Такою 

метою вряд чи може бути мета досягнення якомога більшого прибутку, єдина мета, яку собі може 

поставити клас капіталістів. Не тому, що вони жадібні, а тому що вони капіталісти. Якщо вони не будуть 

прагнути до такої мети, то вони просто перестануть бути капіталістами. Це не їх мета, а мета, яку ставить 

капітал, суть якого полягає в тому, що він є самозростаючою вартістю.   

Так от, така мета може задовольняти тільки самих капіталістів, та й то тільки до тих пір, доки справи у 

них йдуть добре. А тих, у кого справи йдуть добре, не так уже й багато. До форуму в Давосі в січні 2016 

року були опубліковані дані організації Oxfam, згідно з якими багатство 1% найбагатших людей Землі вже 

дорівнює статкам всіх інших 99% землян! При цьому всього 62 найбільших багатії володіють такою ж 

кількістю активів, що і 3,6 млрд. бідняків. Згідно з цими ж даними, починаючи з 2010 року, доходи бідної 

половини людства зменшилася на цілий трильйон доларів, зате активи шести десятків «суперолігархів» 

подвоїлися, досягнувши 1,76 трлн. дол. Так що мова йде не просто про так зване відносне зубожіння, яке є 

цілком реальним зубожінням, а не тільки психологічним феноменом, як його зазвичай представляють - 

мовляв, прикро, що сусід став жити в два рази краще, а я тільки в півтора.  

Згадайте стрибок курсу долара в три рази по відношенню до гривні і порахуйте, наскільки ―збагатіли‖ 

українці, які отримують зарплату в національній валюті. Реально ж не тільки в Україні зарплата не росте. 

Експерти стверджують, що навіть в США, економіка яких досить швидко відновилася після кризи 2008 р. 

і демонструвала ріст, медіанний рівень доходів домогосподарств так і не досяг рівня 2006 р.  

І якщо соціологів ці цифри зазвичай дуже мало цікавлять, оскільки вони вважають їх ―некошерними‖, то 

цього не можна сказати про самих американців. Центральним лозунгом руху ―Захопи Уолл-стріт!‖ було 

саме ―Нас 99%‖. Насправді, згідно соціологічних опитувань вимоги руху поділяли тільки 9% американців. 

Але це не означає, що інші 91% дуже задоволені становищем, яке склалося в США. Президентські вибори 

показали, що незадоволених значно більше, як могло б здатися. Варто було Берні Сандерсу оголосити себе 

соціалістом (от чого не чекали і чого навіть в страшному сні не передбачали ніякі соціологи), і він отримав 

таку підтримку серед прихильників Демократичної партії, що зупинити його змогли тільки шляхом змови 

партійних босів. Та й перемога Трампа - результат саме протестного голосування, чим, до речі пояснюють 

факт повного провалу соціологічних прогнозів щодо результатів виборів. Неважко здогадатися, що ті, хто 

голосував за Трампа як бунтаря проти системи, будуть дуже швидко розчаровані. Але в будь-якому разі 

очевидно, що існує запит на соціологічну теорію, яка б не просто ―передбачала минуле‖, а могла б 

підказати шляхи досягнення кращої організації суспільного життя, як може запропонувати капіталізм 

навіть у найбагатшій країні світу.  

Тому питання не в тому, чи є майбутнє у капіталізму. Відповідь на це питання очевидна з усіх точок зору. 

Питання в тому, чи є майбутнє у людства, чи зможе воно пережити капіталізм.  

А щоб вирішити це питання, потрібна не теорія для вгадування майбутнього, а теорія його творення, тобто 

теорія перетворення сучасного суспільства у щось краще. Очевидно, що сучасна соціологія не може бути 

такою теорією. Не може, в першу чергу, з причини того, що вона носить принципово емпіричний 

характер. Звідси всі її проблеми. Теоретична соціологія не може передбачати майбутнього (в чому чесно 

признаються автори книги ―Чи є у капіталізму майбутнє?‖) тому, що вона занадто емпірична, а емпірична 

соціологія демонструє неймовірні провали (випадок з Трампом був не поодинокий, згадайте прогнози 
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відносно ―Народного фронту‖ на парламентських виборах 2014 року) тому, що вона недостатньо 

теоретична.  

Знаменита учениця Дж. Кейнса Джоан Робінсон в свій час написала: «Внесок Маркса в науку був 

настільки важливим і мав такий вплив на спосіб мислення як його супротивників, так і прихильників, що в 

наш час знайти серед істориків і соціологів чистого немарксиста так само складно, як серед географів - 

захисників теорії плоскої Землі. В цьому відношенні всі ми марксисти». 

На жаль, той час пройшов, і сучасні соціологи в цьому відношенні дуже подібні на радянських марксистів. 

Маркса вони зазвичай поважають (є, зрозуміло, як і в СССР, і «дисиденти», які точно так же, як і 

радянські дисиденти, Маркса не вивчали і лають його саме тому, що «виноград виявився зеленим»), але 

здебільшого і поняття не мають про те, в чому саме полягав отой самий «коперніканський переворот», 

який він здійснив в соціології.  

І якщо в західних університетах за традицією студентів-соціологів де-не-де ще стараються познайомити з 

«Капіталом», то на пострадянському просторі про це й мови не йде. І причина зовсім не в «декомунізації». 

Причина в нездатності зрозуміти, в чому саме полягав «коперніанський переворот» в соціології, 

запропонований в цій книзі. І причина самого нерозуміння не оригінальна. Ленін ще сто років тому 

зафіксував її в своєму конспекті «Науки логіки» Гегеля: «не можна цілком зрозуміти «Капітал» Маркса, 

особливо його I главу, не проштудіювавши і не зрозумівши всієї Логіки Гегеля. Отже, ніхто з марксистів 

не зрозумів Маркса століття згодом». Боюсь, що тільки в цьому сенсі можна погодитися з Джоан Робінсон 

в тому пункті, де вона стверджує, що всі «ми  марксисти».  

Але що значить «мислити» за Гегелем? Якщо в двох словах, то це значить мислити світ як єдине ціле, яке 

існує в постійному саморозвитку, причому мислити його з точки зору людської діяльності, в якій і 

знаходить своє найбільш концентроване вираження цей саморозвиток. Якщо говорити образно, то 

мислити, за Гегелем, означає бачити трохи далі свого носа, яким емпірик зазвичай впирається в факти, і 

цим самим закриває собі будь-яку можливість вирватися за межі, покладені цими фактами. Не просто 

описати суспільство і сформулювати закономірності його існування, але й вивести об'єктивні закони зміни 

самих цих закономірностей - от суть перевороту, який зробив Маркс в соціології, застосувавши до 

вивчення капіталізму логіку Гегеля.  

Якщо соціологи не навчаться мислити за Гегелем, і, відповідно мислити майбутнє, то майбутнє такої 

соціології передбачити неважко. Воно буде таке ж печальне, як і минуле тих марксистів, які 

проігнорували зауваження Леніна, висловлене століття тому. 

 

Сірий Є. В. (м. Київ) 

socio1@mаil.ru 

ПРОБЛЕМНІ СТОРОНИ ТА УСТАНОВЧІ ПИТАННЯ У ДОСЛІДЖЕННІ СОЦІАЛЬНОЇ 

НАПРУЖЕНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 

Осмислюючи реалії сьогодення, ми бачимо, що все частіше дослідниками визнається існування в 

суспільстві таких негативних явищ, як конфлікти інтересів, суперечності між соціальними групами, 

незадоволеність подіями, реальністю, розвиток яких за деяких умов потенційно призводить до 

деструктивної трансформації соціальної системи. Як показує практика, на широкому пострадянському 

просторі утворилося та «формалізувалося» безліч форм такого явища як соціальна напруженість.   

Інтерес до дослідження проявів соціальної напруженості з боку фахівців з різних наукових галузей, 

зокрема соціології – в міру належний. Однак, рівень потреби її вивчення залежить, як від суспільних 

запитів її дослідження, так і від потреб у верифікованих пізнавальних засобах. Соціологія надає 

інформацію про стан соціальних процесів, чинники, що впливають на формування і розвиток соціальної 

напруженості. Але, судячи з відповідних науково-дослідницьких джерел, спеціалізовані дослідження 

соціальної напруженості в нашій країні проводяться  не часто, фрагментально, і не носять систематичного, 

впорядкованого характеру. Більше того, актуальним і відкритим питанням залишається наявність і 

застосування достатньо верифікованої та валідизованої методики її виміру. Вочевидь, що актуальність 

дослідження соціальної напруженості обумовлена: як необхідністю дослідження особливостей її прояву в 

умовах трансформації соціальної структури сучасного українського суспільства, так і у комплексній 

розбудові  її соціологічного аналізу, зокрема – уточнення теоретико-методологічних принципів 

дослідження соціальної напруженості. Тому, вкрай актуальним представляється завдання розробки 

соціологічного концепту, відповідного інструментарію для її вимірювання.   
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Відповідний аналіз засобів даної дослідницької проблематики показує, що не дивлячись на 

різноманітність досліджень соціальної напруженості, їм властива (здебільшого це стосується практик не 

соціологічного сегменту) недооцінка ролі засадничих положень соціології. Дана обставина пов'язана, на 

наш погляд, з цілою низкою причин, зокрема із слабкою експлікацією базового поняття «соціальна 

напруженість», з відсутністю чітких теоретичних моделей даного явища, з неопрацьованістю 

методологічних підходів до вимірювання напруженості, з відсутністю прийнятних, надійних 

вимірювальних методик та інструментів для використання їх в практиці масових опитувань – основного 

інструменту соціології. 

Щоб розв`язати дану науково-дослідну проблему, безумовно потрібно вдатися до тих науково-

процедурних блоків, котрі в методологічній практиці ми називаємо програмуванням дослідження – у 

фундаментальному і практично-прикладному його рівнях. Певною мірою, наша стаття носить за задумом 

установчий програмний характер.  

Більшість дослідників не надають пріоритетного значення теоретичним засадам, вважаючи, що вони 

важливі лише у вузькопрофесійному колі на абстрактному рівні, і тому не можуть  істотно впливати на хід 

та результати дослідження в конкретній ситуації. Але це далеко не так, особливо коли стосується  

формування предметно-дослідницького напряму. Тому, як бачиться, є потреба у  концептуальній 

(парадигмальній) визначеності у вивченні соціальної напруженості, конструюванні її пізнавальних 

моделей і визначенні типових ситуацій, експлікації базового поняття, типологізації проявів і класифікації 

чинників соціальної напруженості, особливості її природи і різних її форматів та інше. І однією із 

ключових є вирішення концептуальної проблеми, пов'язаної з аналізом психічної природи соціального 

життя індивідів і теорією соціальних змін, співвідносність дотичних до «соціальної напруженості» 

тотожних чи похідних понять. Це доволі складне інтегроване поняття, котре вимагає системного 

дослідницького підходу для подальшого його осмислення, обслідування та виміру.  

Першими кроками дослідницького алгоритму передбачається теоретичний аналіз соціальної 

напруженості, концептуально-конструкційною визначеністю, з застосуванням чітких інтерпретативно-

експлікаційних процедур, типології та класифікації виявлених чинників, характеристик, її складових, 

показників та  індикаторів її  виміру. Не можна сказати, що ці речі відсутні у відповідних соціологічних 

дослідницьких проектах, однак, завдання створення уніфікованої методики виміру соціальної 

напруженості з «поправкою» на внесення її до об`єкту моніторингових досліджень вимагає внесення саме 

такої дослідницької політики та можливого дизайну.  Звісно, це досить широке завдання, і як таке, що 

вирішується перманентно.  

 

Скляренко К. О. (м. Дніпро) 

dru_82@mail.ru 

ВПЛИВ ДИСКУРСИВНОЇ ПРИРОДИ ВЛАДИ НА ПОВСЯКДЕННІСТЬ У РОЗУМІННІ М. ФУКО 

Основна відмінність між можливими інтерпретаціями поняття «дискурс» полягає в тому, що дискурс 

може вважатися поняттям, що описує як виключно лінгвістичну реальність, так і реальність 

«лінгвопрагматичну», що описує мову у зв'язку з практикою її вживання. Відмітимо, що основним 

предметом нашого інтересу є соціологічна інтерпретація цього поняття, яке хоч і виникло в лінгвістиці, 

але уперше було  застосовано у важливому для нас контексті лише в роботах М. Фуко.  

Для вивчення тієї або іншої сфери повсякденного життя Фуко пропонує розглядати структури лінгво-

семіотичного характеру, тобто дискурсивні структури. З метою побудови повномасштабної концепції, що 

описує соціокультурну реальність, Фуко ввів декілька нових понять, одним з яких є поняття влади. За 

Фуко, влада є не що інше, як система самоорганізації суспільства, спрямована на підтримку його в 

структурованому стані [1, c. 105]. Фуко виходить з наступного припущення. У XVI столітті на підставі 

постанов Тридентського собору деякі сфери повсякденного життя населення Європи виявилися 

представленими в дискурсі влади у формі сповідувального слова, яке до цього не мало статусу 

обов'язкової фіксації у формі письмового тексту. Ці процеси детально проаналізовані в роботі «Воля до 

знання» [1]. Проте, на думку Фуко, в XVII - XVIII ст. форма зображення повсякденного життя в дискурсі 

влади радикальним чином помінялася. По-перше, дискурсивна активність влади набула форми письмового 

тексту і статус архівної одиниці зберігання. По-друге, характер цього дискурсу став вже не релігійно-

сповідувальним, а юридичним, завдяки чому переважаючим видом висловлювання стали доноси або 

скарги королеві. По-третє, особливу роль в дискурсі влади набула риторика, що робить вади і соціальні 

девіації видимими для політичної влади. По-четверте, присутність в цьому дискурсі перестала бути 

mailto:dru_82@mail.ru
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обов'язком для кожного індивіда. Влада виробила інші форми для управління окремими індивідами, 

пов'язані, наприклад, з побудовою дисциплінарних просторів, що забезпечують реалізацію технологій 

управління на рівні повсякденного життя. Ця стратегія привела до того, що влада проникла на рівень 

стосунків між індивідами, завдяки чому увесь політичний ланцюжок починає переплітатися з канвою 

повсякденного. [2, c. 265]. Тим самим Фуко констатував те, що у Франції в XVII столітті відбувся початок 

процесу впровадження політичних структур в сферу повсякденного життя, спочатку на рівні проникнення 

стосунків абсолютизму в стосунки, що традиційно не політизуються, наприклад, сімейні. Ці приклади 

демонструють нам, що влада виробляє механізм проникнення в повсякденні стосунки і взаємодії з ними, 

виявляє найбільш проникні їх сфери, удосконалює інструменти впливу на них. Таким чином, можна 

вказати, що сфера повсякденних стосунків виявилася, користуючись термінологією Фуко, «виведеною в 

дискурс»: «усі явища, що утворюють буденне: нічого не значущі подробиці, рядові будні, просте життя - 

можуть і мають бути сказані, а ще краще - записані. Описуваними і переписуваними вони стають в тій 

самій мірі, в якій пронизуються механізмами політичної влади» [2, c. 267]. 

Отже, якщо розглядати дискурс як «обмежене число висловлювань» (як випливає з приведеного вище 

визначення), то його можна уподібнити структурі, що здійснює формування і відбір мовних перформенсів 

(мовних актів, формулювань, фраз), що роблять можливим ту або іншу комунікативну подію в рамках тієї 

або іншої дискурсивної формації. Таким чином, ми можемо припустити, що поняття висловлювання (у 

контексті Фуко), а отже, і дискурсу, міняє співвідношення мови і досвіду: не досвід є основою для мовної 

діяльності суб'єкта, але деякі «лінгвістичні» формації організовують і роблять можливим увесь дослід як 

такий. При цьому не «позалінгвістичний» факт стає причиною до висловлювання про цей факт, але будь-

який факт стає можливим і артикулює в розмові як «річ», «поняття», «сенс», «бажання» і так далі лише 

завдяки наявності форми висловлювання.  

На основі аналізу теорії М. Фуко, ґрунтується уявлення про дискурсивну природу влади та її вплив на 

повсякденність як системи, яка виробляє домінуючі сенсоутворюючі в повсякденності дискурси. 

Вивчення повсякденності з використанням такого підходу реалізується на основі наступного її розуміння: 

повсякденність є сукупністю розсіяних одиничних смислових висловлювань, згрупованих у формі 

дискурсивних практик, для аналізу яких застосовується концепція дискурсу. Розгляд повсякденності як 

ансамблю дискурсивних практик дозволяє виявити механізм їх формування і взаємодії, суть якої полягає у 

присутності інстанції влади. 
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РИЗИКИ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ 

В епоху великих трансформацій, в якій ми зараз перебуваємо, обсяг ризиків зростає на стільки, що може 

блокувати процеси розвитку і стати фактором деструкції суспільства. Поступово вчені приходять до 

висновку, що повний масштаб таких змін можна буде оцінити тільки з ретроспективної позиції. Зміни 

такого масштабу несуть в собі драматичні протиріччя, викликаючи ріст ситуацій невизначеності.  

Негативні наслідки діяльності людини акумулюються, створюючи екологічний, генетичний, соціальний, 

технологічний, культурний вантаж. І цей вантаж не дає про себе знати до певного часу, суспільство не 

сприймає його як суттєво проблему, але він впливає на процеси суспільного життя та суттєво 

актуалізується в епохи масштабних перетворень.  

Сучасна наука для характеристики таких явищ використовує поняття «ризик». В основу моєї роботи 

покладене вивчення соціальних ризиків, то ж я розглядаю такий ризик як – «безробіття». 

Проблема безробіття залишається драматичною ознакою переходу до ринкової економіки впродовж 

двадцятип‘ятирічного періоду соціально-економічних перетворень в Україні. Вона (проблема безробіття) 

гостро постала в Україні, як і в багатьох інших країн з залишками елементів перехідної економіки, після 

невдалих спроб реалізувати економічні реформи.  

Проте, якщо у країнах Центральної і Східної Європи рівень безробіття сягнув одразу понад 10% робочої 

сили впродовж перших років економічних перетворень, то в Україні він зростає значно повільніше: 
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починаючи з 1991 року по сьогодні рівень офіційно зареєстрованого безробіття в середньому не 

перевищив 6% . 

За даними Державної служби статистики України, ситуація на ринку праці залишається напруженою та 

характеризується скороченням зайнятості та зростанням безробіття. Чисельність зайнятого населення у 

віці 15-70 років у І півріччі 2016 року становила 16,2 млн. осіб та, у порівнянні з І півріччям 2015 року 

скоротилася на 168 тисяч.  

Рівень зайнятості знизився з 56,5% до 56,2%. Найвищий рівень зайнятості спостерігався у м. Києві 

(62,4%), Харківській (59,7%) та Дніпропетровській області (59,0%), а найнижчий – у Донецькій (50,0%), 

Волинській (50,3%) та Тернопільській (51,6%) областях.  

Разом з тим, намітилися позитивні тенденції щодо скорочення кількості зайнятих у неформальному 

секторі економіки. Так, кількість зайнятих у неформальному секторі економіки у І півріччі 2016 р., у 

порівнянні з відповідним періодом 2015 року, скоротилася на 376 тис. осіб та становила 4,0 млн. осіб.  

Питома вага таких осіб у загальній кількості зайнятих скоротилася з 26,4% до 24,4%. Серед видів 

економічної діяльності найбільш поширеною неформальна зайнятість була у сільському, лісовому та 

рибному господарствах, в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів, а також у 

будівництві [1]. 

На жаль, проблема безробіття дуже гостро постала нині перед нашою державою. Війна на Сході держави 

лише посилила ситуацію із зайнятістю. На уряд покладена велика відповідальність щодо зниження рівня 

безробітності в Україні.  

В 2008 – 2009 рр. після світової економічної кризи, рівень безробіття виріс, але тоді була запропонована 

система заходів щодо зниження рівня безробіття в Україні, яка виявилася ефективною.  

На основі попереднього досвіду, сьогодні ж можна запропонувати такі заходи, щодо боротьби з 

безробіттям: 

1. Створення нових робочих місць. Цей метод один з основних для боротьби з безробіттям. 

Він може включати в себе: створення робочих місць владою, розвиток малого і середнього 

бізнесу тощо. 

2. Створення нових бірж праці та інших видів служб зайнятості. 

3. Покращення системи інформаційного забезпечення ринку праці. 

4. Реалізація програм для підтримки молодих спеціалістів (допомога у пошуку роботи, 

організація ярмарок праці і т.д.). 

5. Створення центрів для підвищення або перекваліфікації працівників. 

6. Організація умов для самостійної зайнятості (допомога у створенні власної  справи). 

7. Надання робочих місць людям з обмеженими можливостями [2]. 

Темпи скорочення рівня безробіття в Україні за період 2008 – 2009 років свідчать про ефективність 

урядових заходів щодо покращення ситуації на ринку праці і я сподіваюся, що використавши даний 

приклад сьогодні, ми також зменшимо ризик безробіття в державі. 

В Україні завжди існувало безробіття, проте під час війни на Сході та взагалі неспокійної ситуації в усій 

країні, дане питання ще більше загострилося.  
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ЧИ ПОТРІБНА СОЦІОЛОГАМ ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА. ДОСВІД ВИКЛАДАЧА 

Курс ―Професійна етика соціолога‖ став для мене викликом. Моя логіка була такою — від загального до 

конкретного, від сучасного підходу до етичної проблематики — до конкретних прикладів порушення 

професійної етики в конкретних дослідженнях. 

Сьогодні жодна комісія з етики не дозволила б проведення знаменитого експерименту ані С.Мілграму, ані 

Ф.Зімбардо. Але, в будь-якому разі, студенти-соціологи мають бути в курсі тих етичних дилем, які 

постають перед сучасними дослідниками. Я коротко назву  теми, розглянуті мною впродовж курсу.  

1. Загальні уявлення про мораль та етику. Етика як наука. Мораль і спільноти. Мораль і право, мораль і 

звичай. Політика і етика. Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Чи існує прогрес 

у царині моральності? Зміна уявлень про мораль. Категоричний імператив І.Канта. 

2. Моральні дилеми сучасного суспільства. Прикладна етика. Основні етичні дилеми професій. Серед 

розглянутих питань — нові глобальні проблеми та загрози, що виходять за межі  морального досвіду 

людства, актуалізація етичного аспекту в різних сферах знання, питання культурного лагу, етичні дилеми 

в науці, масові комунікації та їх вплив на моральну природу особистості. Розглядалися також питання 

біоетики, екологічної, економічної, політичної та юридичної етики. 

3. Етика науки. Концепція Р.Мертона про етос класичної науки (CUDOS), доповнення та критика 

мертонівської концепції, етика наукової діяльності в сучасних умовах, ефект Матвея в науці і т.д. 

―Коммуналізм‖ та його відмінність від маркетингових досліджень. Перехід до ―великої науки‖. Етичні 

проблеми, пов'язані з публікацією, співавторством, нормами ведення наукової дискусії, плагіатом. 

4. Етичність експериментів, де було розглянуто відомі наукові експерименти, які мають неоднозначну 

етичну репутацію. Експеримент С.Еша про груповий тиск, експеримент С.Мілграма про підкорення 

авторитету, стендфордський тюремний експеримент Ф.Зімбардо та інші, а також критика цих 

експериментів Е.Фроммом.  

5. Кодекс професійної етики соціолога, прийнятий САУ. Кодекс є вичерпним путівником у соціологічних 

подорожах, моєю задачею було акцентувати певні важливі моменти, виділивши їх з-поміж більш 

очевидних. В розділі про публічні виступи найбільш важливим нам здався пункт про те, що  ―соціолог 

усвідомлює потенційну можливість неадекватної інтерпретації його висловлювань журналістами...і 

вживає заходів, щоб ця інтерпретація була адекватною‖. Взагалі, тема співпраці соціолога та журналіста, 

питання неадекватної інтерпретації даних, має шанс стати окремою важливою темою цього курсу.  

6. Маніфест публічної соціології. Для формування професійної ідентичності молодого соціолога тези 

М.Буравого [7] про проект публічної соціології, її єдність із громадянським суспільством здаються мені 

досить важливими. В тій же темі були розглянуті маніфести таких видатних сучасних соціологів як 

Е.Гідденс та А.Етціоні, які, в цілому, виступають на підтримку проекту публічної соціології [7].  

7. Етика соціологічного дослідження. Основне джерело етичних проблем у прикладному дослідженні це 

―дилема між необхідністю вільного проведення дослідження, публікації результатів і необхідністю 

дотримання прав та інтересів учасників дослідження‖[2, 110]. Також обговорювався принцип 

інформованої згоди, питання захисту респондентів, проблему сензитивних питань і т.д. Для студентів 

надзвичайно важливим є розгляд конкретних досліджень з етичної точки зору. 

8. Окремо відзначу книгу П.Бергера ―Запрошення до соціології‖ [1], чия гуманістична спрямованість є  

вкрай важливою для формування етичних пріоритетів.   
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